
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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AFWEZIG
van 26 t/m 30 november

Huisartsen 
J. Kroon en I.R. Steenstra

Info waarneming via telnr. eigen praktijk

Dokter A. Schoenmaker
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 19 t/m 28 november 2012
Telefoon 040-2951030
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k: Hanny Ulrich 
sluit de deuren 
aan het Park

GLOW

Prinses 
Promillia en 
adjudanten 
Teut en Tipsy

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

50%
op  uw

2de

stuk*

*geldig op het volledige 
assortiment.

Promotie geldt op het 
goedkoopste artikel.

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen 
T 040 763 04 15

Intocht Sinterklaas Nuenen
Nog een paar nachtjes slapen. En dan is Sinterklaas weer in Nuenen. Op zondag 
18 november is de intocht in Nuenen. Om 13.30 uur vertrekt de stoet vanaf 
sporthal de Hongerman via de Refeling, Wielewaallaan, Wederikdreef, Vallestap, 
Parkstraat en het Park richting Het Klooster. Burgemeester Maarten Houben en 
jeugdburgemeester Judi Groote ontvangen Sinterklaas en al zijn Pieten op het 
bordes. En daarna barst het Pietenfeest in Het Klooster los! Kom dansen, zingen 
en springen met de Muziekpiet. En kom knutselen in de pietenwerkplaats. Het 
Pietenfeest belooft weer een heel spektakel te worden.

Kleurplaten actie 
lampionnen- 
optocht met 
Sint en Pieten
Deze week vindt u in Rond de Linde 
een kleurplaat die kinderen in kun-
nen leveren tot 23/11 bij de aange-
sloten winkeliers van het winkelhart 
van Nuenen. U kunt deze kleurplaat 
tevens bij de winkeliers verkrijgen 
of downloaden via www.winkel-
hartvannuenen.nl Tevens vindt u op 
deze site een speciale videobood-
schap van de Sint.

De prijsuitreiking is op 23/11 na een 
lampionnen optocht samen met Sint 
en zijn Pieten onder begeleiding van 
het Sint orkest " vierkant rond".

Lampionnen worden uitgereikt op het 
kerkplein om 18.45 uur, vertrek van de 
optocht om 19.15 uur. De optocht 
loopt via: Park, Boordseweg, Smidse, 
Marijkestraat, Voirt, Parkstraat, Park-
hof, waar de prijsuitreiking door de 
Sint zal plaatsvinden. Hij heeft voor 
alle kinderen wat lekkers, de lampion 
mag je mee naar huis nemen. 
Iedereen is uitgenodigd!

Asbest aangetroff en in 
sportcentrum de Drietip 
Na onderzoek is gebleken dat in sportcentrum de Drietip in Nuenen asbest-
houdende materialen aanwezig zijn. Uit vervolgonderzoek moet blijken 
waar zich overal in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden. 
Uit voorzorg is in overleg met de ge-
meente Nuenen in het kader van Vei-
ligheid besloten het gebouw per direct 
te sluiten. Een plan van aanpak wordt 
gemaakt hoe de asbestsanering zal 
plaatsvinden. Aangezien de veiligheid 
voorop staat is er besloten dat er in ie-
der geval preventief sanering zal 
plaatsvinden ongeacht de uitkomst 
van het definitieve onderzoek. Het 
verwachtingspatroon is dat dit zeker 
enkele weken in beslag zal nemen.
Deze situatie is erg vervelend voor 
onze gebruikers en personeel van de 
accommodatie. Wij zullen alle betrok-

kenen zo spoedig mogelijk persoonlijk 
informeren over de vervolgstappen.
Onze vaste members kunnen gedu-
rende deze periode op vertoon van 
hun memberpas gratis gebruik maken 
van onze accommodaties in Geldrop, 
Helmond of Deurne. Over de periode 
dat wij gesloten zijn zal financieel een 
regeling worden getroffen.
Voor nadere informatie of dringende 
vragen over bovenstaande kunt u con-
tact opnemen met nummer 040-
2846083 (Strandbad Nuenen) tussen 
08.00 en 17.00 uur op werkdagen of 
09.00 tot 13.00 uur op zaterdag.

Zondag 

18 november Intocht om13.30 uur

O... kom 
maar eens 

kijken...

Onderhoud knotwilgen
Al 40 jaar gaan de wilgenknotters van het IVN erop uit om de knotwilgen 
goed te onderhouden. Gebeurt dit niet dan zal dit karakteristieke natuur 
element verdwijnen uit het buitengebied.
Wilgen werden lang geleden geknot 
om de plattelands mensen te voorzien 
van ‘geriefhout’ hout voor allerlei ge-
bruiksdoeleinden, zoals stelen, weide-
palen en mutserds voor de oven. 
Zonder ladder konden de dikste tak-
ken gezaagd worden. Voor de mensen 
hun gebruikshout en voor de natuur 
een prachtige boom die aan veel flora 
en fauna onderdak biedt.
Voor de knotgroep van het IVN-Nue-
nen reden om de knotwilgen om de 
drie tot vier jaar een keer geheel kaal 
te knotten. Dit jaar gaat de knotgroep 
nog drie zaterdagen er op uit om op 
verschillende plaatsen binnen de Nue-
nense gemeentegrenzen de knotwil-

gen te ontdoen van hun takkenkruin. 
Als dit niet wordt gedaan dan is dat 
het begin van het einde van de knot-
wilg.
Voor wie ook eens mee wil gaan knot-
ten: op zaterdag 17 en 24 november en 
1 december verzamelt de groep om 
9.00 uur voor het Klooster. Kenmer-
ken van een werkdag zijn lekker bui-
ten werken, gezelligheid en humor. 
Daarnaast is er koffie en soep. Werk-
kleding, stevige schoenen of laarzen 
en werkhandschoen zijn noodzake-
lijk. Voor gereedschap en catering 
zorgt de werkgroep. Voor meer infor-
matie 040-2836323 of www.ivn/nue-
nen.

Het verschil tussen wel en geen onder-
houd.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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       SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
• spreekuur consulenten: 09.00 tot 11.00 uur
• telefonische bereikbaarheid balie: 08.30 tot 16.00 uur

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

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

COLLECTE
In de week van  20  t/m 26 november 2012 wordt gecollecteerd door 
het Nationaal MS Fonds.

KLEDINGINZAMELING
In week 47 op donderdag 22 november 2012 zal Stichting Humana 
huis aan huis kleding en textiel inzamelen. Vanaf week 46 worden 
daarvoor speciale zakken geleverd.

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 05/11/2012 N-HZ-2012-0169 Beukenlaan 4 Kappen van   
     twee coniferen 
Regulier 07/11/2012 N-HZ-2012-0170 Soeterbeek 3A Bouwen van 

                             nieuwe woning

  
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 

aanvragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wet-
ten ingekomen:

• Aanvrager: het Heilig Kruisgilde voor het organiseren van een koffer-
bakverkoop op zondag 21 april 2013 op het terrein aan Lankveld 10;

• Aanvrager: Stichting Oud Prinsen Goede Doelen voor het organi-
seren van een ijsbaan op het terrein van de heer Linders aan de 
Broekdijk, Gerwenseweg voor het schaatsseizoen vanaf 1 december 
2012 tot en met 28 februari 2013;

•  Aanvrager: Stichting Newest voor het organiseren van een kerstcon-

• aan Collse Hoeve Exploitatie B.V. zijn een vergunning en ontheffing 
verleend i.v.m. een Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2013 in de tent 
aan de achterzijde van de Collse Hoeve aan Collse Hoefdijk 24 (ver-
zenddatum 7 november 2012);

• aan SKN Weverkeshof is een vergunning verleend voor het plaatsen 
van een tent aan het hoofdgebouw van Weverkeshof aan Jhr. Hugo 
van Berckelhof 5 t.g.v. het Sinterklaas logeeradres (verzenddatum 
8 november 2012);

• aan V.O.F. Boersma-Sterrenberg zijn vergunningen verleend voor 
het innemen van standplaatsen met een oud Hollandse gebakkraam 
en een suikerspin-zoetwarenkraam tijdens de carnavalsdagen 2013 
(8 t/m 12 februari 2013) op het grasveld nabij de kiosk in het Park 
(verzenddatum 8 november 2012);

• aan carnavalsvereniging de Narre-Kappen zijn vergunningen en 
ontheffingen verleend voor het organiseren van het prinsenbal en 
de ontvangst van Sint Nicolaas in een tent op het Heuvelplein op 
24 resp. 25 november 2012 (verzenddatum 9 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
Bekendmaking aanwijzing gemeentelijk monument
Op grond van artikel 3 lid 1 van de Erfgoedverordening 2010 van de 
gemeente Nuenen heeft het college van burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om een monument aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 
2012 besloten:
- Heuvel 5, te Gerwen
- Opwettenseweg 132, te Nuenen
aan te wijzen als gemeentelijk monument.
De datum van bekendmaking is 8 november 2012.

Inzien:
Vanaf donderdag 8 november 2012 tot en met vrijdag 21 december 
2012 liggen de stukken –tijdens openingstijden- voor een ieder ter 
inzage bij: 

-  de balie Wonen en Openbare Ruimte (Jan van Schijnveltlaan 2 te  
   Nuenen) en op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.

Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen. Tegen de aanwijzing 
staat bezwaar of beroep open.

Nuenen, 15 november 2012

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

cert door Lenny Kuhr op zondag 23 december 2012 in het M.F.A. 
gebouw aan De Koppel 1 Nederwetten;

• Aanvrager: Veulenkeuring Gerwen voor het organiseren van de jaar-
lijkse veulenkeuring op zaterdag 8 december 2012 in het centrum 
van Gerwen.

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

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning alsnog verleend bij beslissing op be-
zwaar voor:

Datum Dossiernr.  Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-
besluit      datum
06/11/2012 N-HZ-2012-0018 Ter Mehr 7 Wijzigen luifel 08/11/2012 

reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum besluit 
Dossiernr. Bouwadres                             Activiteit   Omschrijving Verzend datum
07/11/2012 
N-HZ-2012-0167 T.h.v. Papenvoort 10B  Kap Kappen esdoorn 07/11/2012 
07/11/2012 
N-HZ-2012-0141 Collse Heide 42 Bouwen  Oprichten
  bouwwerk bedrijfshal
  Bouwwerk in 
  strijd met 
  bestemmingsplan  07/11/2012 
08/11/2012 
N-HZ-2012-0156 Berg 41A Bouwen  Wijzigen van 08/11/2012 
  bouwwerk de gevel  
08/11/2012 
N-HZ-2012-0143 Boord 14 (Ver)bouwen Verbouwen
  bouwwerk  kwekerij
  Bouwwerk in 
  strijd met 
  bestemmingsplan  08/11/2012 
08/11/2012 
N-HZ-2012-0138 Dennenlaan 11 (Ver)bouwen Oprichten 09/11/2012
  bouwwerk woning
  Bouwwerk in 
  strijd met 
  bestemmingsplan  
  
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten

• aan Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen zijn een vergunning en 
ontheffing verleend voor het organiseren van de intocht van Sinter-
klaas in Nuenen op zondag 18 november 2012 (verzenddatum 7 
november 2012);

• aan Stichting Sint Nikolaas Activiteiten Gerwen zijn een vergunning 
en ontheffing verleend voor het organiseren van de intocht  van 
Sinterklaas in Gerwen op zondag 25 november 2012 (7 november 
2012);

• aan Winkeliersvereniging Winkelhart van Nuenen zijn een vergun-
ning en ontheffing verleend voor het organiseren van een lampion-
optocht in het centrum van Nuenen ter gelegenheid van Sinterklaas 
op vrijdag 23 november 2012 (verzenddatum 7 november 2012);

 

Kleurplaten actie 
en pietenmiddag
W.C. KernKwartier
Volgende week vind u in Rond de 
Linde een kleurplaat die kinderen 
in kunnen leveren tot 1 december 
2012 bij de aangesloten winkeliers 
van     Winkelcentrum Kernkwartier, 
Hoge Brake Nuenen. Waar mooie 
prijzen mee zijn te verdienen. Dus 
kijk volgende week in dit blad.

De prijsuitreiking is op 5 december 
2012 om 15.00 uur waar ook diverse 
Pieten van 14.00 uur tot 17.00 uur 
aanwezig zijn.  Ooh kom maar eens 
kijken, u bent van harte welkom. De 
pieten hopen vele kinderen te ont-
moeten.

Het meest complete 
winkelcentrum van 
Nuenen is weer open!
Alles onder één dak voor uw winkelgemak

KERNKWARTIER
winkelcentrum

Onze deuren staan weer voor u open. We zien u dan ook 
graag weer. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u 
iedere dag verrassen met extra aantrekkelijke aanbiedingen. 

Overdekt winkelen • Gratis parkeren • Goed bereikbaar

Verhuizing naar het Kernkwartier

Hanny Ulrich  sluit de deuren  
van haar kapsalon aan het Park
Het zal even wennen zijn maar vanaf dinsdag 20 november aanstaande is 
Park 13 in Nuenen niet langer het adres voor een fris geknipte coupe of een 
verkwikkende scheerbeurt. Op die dag namelijk sluit Hanny Ulrich na 23 
jaar de deuren van haar herenkapsalon. Volgens haar een heerlijk eigen 
stekje waar ze vanaf 1989 elke dag weer met veel passie en plezier het vak 
van herenkapster uitoefende.
Maar de schaar aan de wilgen hangen, 
is er voor Hanny niet bij. Na de ‘slui-
ting’ zal ze voortaan op afspraak haar 
knipkunsten vertonen in de door echt-
genoot Werner en dochter Evi gedre-
ven kapsalon in winkelcentrum Kern-
kwartier.

Het besluit te stoppen met de kap-
persactiviteiten in hartje Nuenen ver-
oorzaakte ruim drie jaar toch wel wat 

buikpijn bij Hanny. Ze neemt dan ook 
met weemoed afscheid van haar knus-
se en met de nodige oude gebruiks-
voorwerpen opgesierde herenkapsa-
lon. Met de sluiting van Hanny’s 
kapsalon, verliest het centrum van 
Nuenen een echte blikvanger. Hoe 
klein bemeten ook, de kapsalon ge-
noot bij vele mannelijke dorpsgenoten 
de nodige naam en faam. De deur 
stond altijd open. 
Voor jong en oud. Wat dat betreft 
blijft gelukkig alles bij het oude. “Ook 
in het Kernkwartier zal ik onder het 
genot van een lekker kopje koffie de 
volle aandacht en tijd hebben voor 
mijn klanten. 

Verhuisborrel
Op zaterdag 17 november trekt Han-
ny rond 16.00 uur voor de laatste maal 
de deur van haar kapsalon aan het 
Park 13 dicht. Om vervolgens op de 
fiets te vertrekken naar Hoge Brake 
12. Dáár zijn haar klanten en andere 

Hanny UlrichBEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

geïnteresseerden tussen 16.30 en 
19.30 uur  van harte welkom voor een 
hapje en een drankje. 
“Zo sluiten we de afgelopen 23 jaar in 
stijl af en proosten we tegelijk op de 
mooie jaren die ongetwijfeld nog zul-
len komen.”



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: 16 & 17 November: 
broccoli, 1/2 kilo  ........................... 0,99
Spitskool, hele kilo  ....................... 0,99
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 19 November:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo  ............ 0,69
DINSDag 20 November:

Witlof belgië, 1/2 kilo  .................. 0,69
WoeNSDag 21 November:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DoNDerDag 22 November:

Parijse Worteltjes, 1/2 kilo  ........ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 16 t/m 22 Nov.:

Holl, elstar appels, hele kilo  .... 1,35
kakifruit Persimon, 2 stuks  ...... 0,99
tomaatsalade, 250 gram  ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Ouderwets lekker!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

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

     

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

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

4 Magere 
Sudderlapjes .............5,95
Bij 150 gr. Rund Cervelaat
100 gr. Likkepot ...............GRATIS
Kip met Pit
100 gram ......................................1,60
Gehakt Rondo
100 gram ......................................1,25 
2 Heerlijke Wokgerechten!

Haas in ‘t Groen
100 gram ......................................2,10 
Worstjes en Zo
100 gram ......................................1,50

kooPJe

SPecIal

SPecIal

WokkeN!!

WokkeN!!

Actie geldig van 9 t/m 22 nov.:

Roomboter
Amandelstaaf

Van € 4,15. Voor € 3,25

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Rosa Faia BH
B t/m F Cup, Wit, Ivoor en Zwart
van: 57,95  59,95

 voor: 44,95

Felina BH
van: 62,95 65,95 

 voor: 49,95

2e 
Chantelle 
BH
1/2 Prijs!

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

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

Mey Hemdje
100% katoen, in de kleur ivoor
maten 38 t/m 48  van: 17,95  voor: 12,95
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Verstuurd vanaf mijn iPad

GLOW 
Door Elwien Bibbe

Eigenlijk wilde ik er bij zijn vanaf het begin. Maar dat kreeg ik qua organi-
satie niet voor elkaar. Dus moest ik het hebben van de foto in het ED op 
maandagmorgen. Skyline Eindhoven even kunstwerk. 

En de gedachte dat ik daar zaterdag-
avond om 20.12 met een led- zaklamp 
tussen 1000en mensen had kunnen 
staan. En me vast al eens toe had kun-
nen laten spreken door burgemeester 
van Gijzel. Die sprak de loftrompet 
over Eindhoven, als een van de meest 
inspirerende plekken van Nederland. 
En dan had ik daar al vast een beetje 
aan kunnen wennen!
In plaats daarvan stond ik voor de Bij-
enkorf naar een soort opblaasballon, 
die geraffineerd tussen de gevel ge-
vlochten was, te staren. Ik had me ex-
pres niet voorbereid op het lichtspek-
takel, want ik hou wel van verrassingen. 
En een routekaart is niet nodig. Dat 
wist ik nog van vorig jaar. Gewoon on-
derduiken in de mensenstroom! En 

verder meelopen en simpel genieten.
Met 11 grote zoeklichten wil de orga-
nisatie van GLOW een brug slaan 
naar de Eindhovense kandidatuur van 
Eindhoven (met niet te vergeten de 
partnersteden Helmond, Tilburg, Den 
Bosch en Breda) voor Culturele 
Hoofdstad 2018. Een uitverkiezing 
waarvoor ook Maastricht, Leeuwar-
den, Utrecht en Den Haag in de race 
zijn. November 2013 weten we wie de 
battle gewonnen heeft. Ook Malta le-
vert in 2018 een culturele hoofdstad 
van Europa. Maar daar doen ze het an-
ders. In oktober 2011 heeft het Malte-
se parlementaire secretariaat voor 
toerisme besloten dat Valletta namens 
Malta de culturele hoofdstad van Eu-
ropa wordt.
GLOW is er komend weekend nog. 

Kaartjes voor 
Lachen is gezond
Er bestaat onduidelijkheid over het 
verkrijgen van kaartjes voor de voor-
stelling ‘Lachen is Gezond’ van caba-
ratier Leon van der Zanden op don-
derdag 29 november a.s. in het 
Muziekgebouw in Eindhoven. De St. 
Anna Zorggroep nodigt belangstel-
lenden uit om toegangskaarten á             
€ 5,00  te bestellen via www.muziekge-
bouweindhoven.nl  of aan de kassa 
van het Frits Philips Muziekgebouw in 
de Heuvelgalerie in Eindhoven.
De opbrengst van deze voorstelling 
gaat naar de Stichting Heppie.

Groene vingers of niet, iedereen krijgt hier inspiratie!

Open “Kerstdag” in 'De Snuffeltuin'
Door Josine Janssen

Zondag 18 november is er van 15.00 uur tot 20.00 uur een Open “Kerstdag” 
in de Snuffeltuin aan Ten Hout 4 in Nederwetten. Marie-Christien Kop zet 
de deuren open van haar sfeervolle binnen- en buitenateliers omgetoverd in 
kerstsfeer, waar ze workshops geeft in creatief bezig zijn met natuurlijke 
materialen. 

met koffie of thee en iets lekkers. Door 
te genieten van het interieur, de tuin 
en het terras, krijgen de cursisten in-
spiratie. Alle materialen van groene 
tak tot touwtje, van bloem en ijzer-
draad tot bruin blad worden door "De 
Snuffeltuin" geleverd. Op aanwijzin-
gen van Marie-Christien zullen de 
materialen omgevormd worden tot 
een mooi werkstuk. “We zijn allemaal 
zelf creatief genoeg. Met wat aanmoe-
diging, begeleiding en tips kan ieder-
een creatief omgaan met de natuurlij-
ke materialen. Na de workshop gaan 
de cursisten tevreden naar huis met 
een mooi zelfgemaakt werkstuk in 
hun handen”, aldus een enthousiaste 
Marie-Christien.

Ochtend, middag of avond 
Workshops groendecoratie zijn te vol-
gen wanneer je maar wilt: ochtend, 
middag of avond. Een workshop kan 
gevolgd worden door vriendinnen, 
zussen, als invulling van een perso-
neelsuitje of een bezigheid met de 
buurtjes of klasgenoten. Natuurlijk 
kun je ook in je eentje deelnemen aan 
één van de workshops, je wordt dan 
bij een groepje ingedeeld. Ook geeft ze 
seizoensworkshops. Daarbij kom je 
een keer in de maand naar de Snuffel-
tuin en maak je 5 maanden achter el-
kaar een werkstuk. De groepen zijn 
nooit groter dan 10 personen want 
Marie-Christien wil iedereen de juiste 
aandacht kunnen geven. 

Verwendag
Marie-Christien verzorgt zogenaam-
de “verwendagen”. Met een verwendag 
ben je de hele dag “onder de pannen”. 
Je begint in de ochtend met koffie of 
thee en versnapering,  u krijgt tijdens 
de lunch een  uitgebreid diner aan het 
einde van de dag zijn er tappas hapjes. 
‘s Morgens en ‘s middags wordt er een 
werkstuk gemaakt. Leuk om een ver-
wendag als cadeau te geven!   

Wist u dat
Wist u dat de Snuffeltuin ook rouwar-
rangementen verzorgt? Wanneer een 
dierbare overlijdt, wilt u op een gepas-
te wijze afscheid nemen. Een rouwar-
rangement kan daar aan bijdragen. 
Een rouwboeket is een afscheidsgroet 
waarmee u aan uw gevoelens uiting 
geeft en waaruit de nabestaanden ook 
troost kunnen putten. Daarom neemt 
Marie-Christien graag tijd om u te ad-
viseren, desgewenst bij u thuis.

Verder kun je bij Marie-Christien aan-
kloppen voor een uitgebreide High-
tea maar ook voor een opvallend na-
tuurlijk cadeau. Ze maakt deze 
cadeaus voor jong en oud en voor elke 
beurs. Voor meer informatie is Marie-
Christien te bereiken middels tele-
foonnummer 2836511 of via de web-
site www.snuffeltuin.nl. 

Marie-Christien in haar romantische 
atelier aan het Ten Hout 4 in Neder-
wetten.

Genoeg ervaring
Marie-Christien is als bloembindster 
ruim 20 jaar werkzaam geweest in 
bloemwinkels zo ook in het onder de 
Nuenenaren bekende Gloriosa. In-
middels is Marie-Christien ongeveer 
18 jaar actief met haar “Snuffeltuin” en 
geeft ze met succes workshops 
“Groendecoratie”. Voor de toekomst 
heeft ze nog allerlei plannen maar 
daar kunt u haar beter zelf naar vragen 
als u naar de Open Dag gaat.

Workshops
De workshops worden gegeven in een 
gezellig atelier. De Brabantse gezellig-
heid is tijdens een workshop erg be-
langrijk en er wordt dan ook gestart 

Foto: Chantal

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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

PUBLICATIE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad op 8 november 2012 
heeft vastgesteld, de volgende verordeningen:
•	 Legesverordening	2013	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel;
•	 Verordening	marktgelden	2013;
•	 Verordening	rioolheffing	2013;
•	 Verordening	toeristenbelasting	2013;
•	 Verordening	vermakelijkhedenretributie	2013;
•	 Verordening	lijkbezorgingrechten	2013	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel;
•	 Verordening	afvalstoffenheffing	en	reinigingsrechten	2013	inclusief	de	bijhorende	Tarieventabel.

Voornoemde	verordeningen	zijn	opgenomen	in	de	algemeen	verkrijgbare	lijst	van	vastgestelde	belasting-
verordeningen. Deze liggen kosteloos ter inzage bij de balie Wonen en Openbare Ruimte in het gemeen-
tehuis. Ook zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. 

Nuenen, 9 november 2012. 
Burgemeester en Wethouders van Nuenen.

OVERzIChT BELASTINGTARIEVEN 2013
De	belangrijkste	tarieven	van	de	gemeentelijke	belastingen	en	heffingen	in	Nuenen	c.a.	zijn	per	1	januari	
2013 als volgt:

LEGESTARIEVEN 1-1-2012 1-1-2013
Uittreksel gemeentelijke basisadministratie €     6,75 €     6,90  
Huwelijksvoltrekking (ingezetenen):    
- Werkdagen tijdens kantooruren € 322,50 € 329,00  
- Werkdagen waarop het gemeentehuis gesloten is € 390,50 € 398,00  
- Zaterdag  € 537,50 € 548,50  
Gehandicaptenparkeerkaart €   23,00 €   23,40  

MARKTGELDEN 1-1-2012                1-1-2013
Per m¹ / per kwartaal €  10,73 €  11,11 
 

RIOOLhEFFING:  1-1-2012 1-1-2013
per m³ €   1,85 €   1,85  

TOERISTENBELASTING 1-1-2012 1-1-2013
Per persoon , per overnachting €   2,08 €   2,12  

VERMAKELIJKhEDENRETRIBUTIE 1-1-2012 1-1-2013
Per betalende bezoeker 5%  van de  5%  van de
 entreeprijs entreeprijs  

AFVALSTOFFENhEFFING 2012 2013
Vastrecht
Het tarief bedraagt per perceel per jaar € 106,80 € 104,76  
    
huishoudelijke afvalstoffen
lediging van een container van 240 liter, bestemd voor gft-afval € 6,20 € 6,14  
lediging van een container van 140 liter, bestemd voor gft-afval € 3,95 € 3,58  
lediging van een container van 80 liter, bestemd voor gft-afval € 2,26 € 2,05  
lediging van een container van 25 liter, bestemd voor gft-afval € 0,70 € 0,64  
lediging van een container van 240 liter, bestemd voor restafval € 7,90 € 9,40  
lediging van een container van 140 liter, bestemd voor restafval € 5,59 € 5,49  
lediging van een container van 80 liter, bestemd voor restafval € 3,19 € 3,13  
lediging van een container van 25 liter, bestemd voor restafval € 1,00 € 0,98  
keer gebruik van een ondergrondse container bestemd voor rest afval € 1,49 € 1,55  
    
Milieustraat    
Het tarief bedraagt voor:    
de 1e t/m 5e aanbieding    
per	fiets(kar)/voetganger	 €	2,00	 €	2,05	  
bestelauto / busje voor snoeihout, blad/gras (tuinafval) € 5,00 € 5,10  
per auto / auto met aanhanger / bestelauto /   
busje voor grof huishoudelijk afval  € 5,00 € 5,10
per auto / auto met aanhanger / bestelauto /    
busje voor 0-1 m3 bouw- en sloopafval  € 5,00 € 5,10
per auto / auto met aanhanger / bestelauto /    
busje voor 1-2 m3 bouw- en sloopafval  € 11,00 € 11,20

Meer dan 5 aanbiedingen    
per	fiets(kar)/voetganger	 €	2,00	 €	2,05	  
bestelauto / busje voor snoeihout, blad/gras (tuinafval) € 5,00 € 5,10  
per auto / auto met aanhanger / bestelauto /    
busje voor grof huishoudelijk afval  € 15,00 € 15,30
per auto / auto met aanhanger / bestelauto /    
busje voor 0-1 m3 bouw- en sloopafval  € 15,00 € 15,30
per auto / auto met aanhanger / bestelauto /    
busje voor 1-2 m3 bouw- en sloopafval  € 33,00 € 33,65

De retourstromen (kunststofflacons, luiers/incontinentiemateriaal, drankverpakkingen en blik), oud 
papier en karton, glas, textiel en schoeisel, KCA en afgewerkte olie (max. 5 liter), wit- en bruingoed, 
ferro/non-ferro, kadavers, asbest (max. 35 m2), kerstbomen en kringloopgoederen zijn gratis.



Ook 
de Sint 

koopt in 
Het Winkelhart 

van Nuenen

  

 

  

Deze kleurplaat is gemaakt door:
 

Naam:..................................................................
 

Leeftijd:...............................................................
 

Jongen  /  Meisje                     (doorhalen)

Kleurplatenactie en Lampionnen/Sintoptocht vrijdagavond 23 november

Voor 23 november kunt je kleurplaat inleveren bij de winkels herkenbaar aan de 
grote Sinterklaasposter. Vrijdagavond 23 november is de lampionnenoptocht, 
vertrek om 19.15 uur vanaf De Clemenskerk/Park naar het Parkhof waar de Sint 
de prijzen uitreikt. Zorg dat je er bij bent, niet aanwezig dan ook geen prijs.

Zie onze voorwaarden:  www.winkelhartvannuenen.nl

 on LipsT

 on LipsT

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: +31 (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl
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De mooiste horeca locatie van helmonD, 
gelegen miDDen in staDswanDel park De waranDe

nieUw! 3-gangen week keUZemenU
keuze uit:

- voorgerecht vis of vlees of soep  - hoofdgerecht vis of vlees
- keuze uit 2 desserts of koffie/thee chocolaterie

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

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

www.paviljoendewarande.com

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

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

Kijk voor de smaken van de gerechten op onze site.

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

TM

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Geregistreerd Lid: 
RBNG/TBNG
NBGT | KvK

Papenvoortsedijk 16
5677 AN NUENEN

Tel. 040 283 51 24 

Ine  van Opstal

Gestalt ademt, geeft ruimte en laat energie goed stromen.

Praktijk voor Gestalt 
Voor meer informatie zie: 

www.gestaltademt.nl
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

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

(420 x 594 mm)

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

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

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

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Lezing over de 
Dommel
Op uitnodiging van de Heemkunde-
kring De Drijehornick uit Nuenen zul-
len op donderdagavond 22 november 
Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel 
in de Nuenense Bibliotheek aan het 
Van Goghplein  een lezing houden 
over de cultuur- en natuurgeschiede-
nis van De Dommel. Samen met stads-
archeoloog Nico Arts zijn zij de au-
teurs van een recent verschenen boek 
over de Dommel door Eindhoven. 
In de lezing zal de nadruk komen te 
liggen op de betekenis van de Dommel 
als stadsrivier voor Eindhoven. Ook 
zal het gehele stroomgebied van de 
Dommel uitvoerig worden behandeld. 
De lezing wordt gehouden aan de 
hand van zeer veel foto’s, kaarten en 
tekeningen en zal veel zaken belichten 
die weinig bekend zijn. Aanvang 20.00 
uur, toegang gratis.

Wat hebben we weer een lol gehad afgelopen weekend
Bushokje in Nuenen-Zuid.

(Inzender bekend bij de redactie)

Amendement voor minder 
OZB verhoging verworpen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 8 november werd een amendement inge-
diend door de oppositiepartijen VVD, PvdA, Combinatie en lijst Pijs/van 
Bruggen verworpen.
De oppositie wilde de OZB verhogen 
met 28% in plaats van de 39% die in de 
programmabegroting staat. Voor 2013 
wilde men een extra verhoging van 2% 
die later dan weer kon vervallen. De 
coalitie partijen waren tegen en daar-
om werd het amendement verworpen. 
Veel gehoord argument was dat een 
verhoging van 39% wel ruim was maar 
dat de OZB de laatste 7 jaren slechts 
verhoogd was met de inflatiecorrectie. 
Verder  stelde de coalitie dat de gemid-
delde OZB in Nuenen € 350,00 per 
jaar bedraagt. Een verhoging met 39% 
plus de gevraagde extra 1¼% zou neer-
komen op € 12.35 extra per maand. 
Dat daarmee voor 2013 de subsidie 
gehandhaafd blijft voor de verenigin-
gen, was de coalitie (W70, CDA, D66, 
Lijst van Bree en Nuenens Belang) 
meer waard.

Openstelling op zondag
Een motie voor vrije opening van win-
kels en bedrijven op zondag werd aan-
genomen, tijdens de raadsvergade-
ring. 
Op 30 oktober is door de Tweede Ka-
mer het besluit genomen dat gemeen-
ten zelfstandig kunnen besluiten voor 
de zondagsopenstelling voor winkels 
en bedrijven. 

De huidige methode voor openstelling 
van supermarkten  door  loting vindt 
deze raad ongewenst. De raad droeg 
het college op te bevorderen dat de 
winkels en bedrijven op zondag open 
kunnen zonder voorwaarden of be-
lemmeringen. Alleen het CDA was te-
gen. Er zal eerst nog gewacht moeten 
worden totdat het wetsvoorstel door 
de Eerste Kamer bekrachtigd wordt.

Actiecomité HOV2 tot hier en niet verder

‘Oproep tot steunbetuiging’ 
met een reactie van de 
gemeente op de plannen
Het Nuenense actiecomité ‘HOV2 Tot hier en niet verder’ roept op tot een 
steunbetuiging via hun website: www.hov2tothierennietverder.nl. Het 
comité, bestaande uit Jan Cunnen, Guus van Eimeren, Ton Kaptein, Ben 
Kleyn Molekamp en Pieter Lameij, wil steun voor hun doelstelling om de 
bestaande infrastructuur in Nuenen zo min mogelijk te veranderen ten 
behoeve van de HOV2. 
Op dit moment wordt in Eindhoven 
(Sterrenlaan-Churchillaan) druk ge-
werkt aan de aanleg van de Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer 2 (HOV2). Het 
is onderdeel van het HOV-netwerk 
dat in de regio Eindhoven wordt gere-
aliseerd. Ook Nuenen valt onder dat 
netwerk. Vanuit de Sterrenlaan gaat 
de HOV2-lijn over de Europalaan en 
eindigt bij het busstation.

Rotonde
Het actiecomité: ‘Op de Europalaan 
zal een uitgerekte rotonde gaan lopen 
van de Geldropsedijk tot en met de 
kruising Vallestap/Parkstraat. Als ge-
volg hiervan zullen we niet meer van-
uit de Parkstraat kunnen oversteken 
naar de Vallestap (en vice versa) en 
vanuit de Geldropsedijk niet meer 
linksaf de Europalaan op kunnen gaan. 
Ook zal op termijn de Geldropsedijk 

worden afgesloten van de Europalaan. 
Wij vinden dan ook dat de burgers van 
Nuenen dwars voor dit plan moeten 
gaan liggen. Niet omdat ‘Nuenen 
Dwers’ een spreekwoordelijk gezegde 
is, maar omdat het huidige plan het 
mooie Nuenen zal schaden, veel te 
veel geld kost en de burgers niet alleen 
veel tijdelijke, maar vooral veel per-
manente overlast zal bezorgen.’

Doel
‘Wij verwachten dat dit plan in de-
cember 2012 aan de Raad wordt ge-
presenteerd en het is dus belangrijk 

Video verslag 
over van Gogh 
Megaportret op 
You Tube
Het  Van Gogh Brabant en het Vrije-
tijdshuis Brabant hebben een video-
film over het van Gogh Megaportret, 
dat onlangs op de wei voor Fons Lin-
ders zijn huis te zien was, op You Tube 
gezet. Op www.youtube.com/watch? 
v=A7B3q1N4xZQ is te zien hoe een 
eenvoudig idee de wereld over ging en 
waar ruim tienduizend bezoekers op 
af kwamen.

dat de politiek wordt wakker geschud 
zodat ze kunnen ingrijpen in deze 
ambtelijke plannenmakerij. Een 
steunbetuiging aan ons is daarom be-
langrijk. Laat de politiek in Nuenen 
weten wat de burgers echt willen. Wij 
als actiecomité willen bereiken zo min 
mogelijk aanpassingen aan de be-
staande infrastructuur in Nuenen en 
stellen dan ook voor om het HOV2-
tracé in voorgestelde vorm te stoppen 
vóór de Geldropsedijk. In ons dorp 
kan het HOV2 zijn weg volgen over de 
bestaande infrastructuur ondersteund 
door intelligente stoplichten. Dit 
voorstel past binnen eerder door de 
gemeente gemaakte afspraken met de 
gemeente Eindhoven en de provincie 
en zorgt ervoor dat:

Ons mooie dorp niet in tweeën 
wordt gedeeld door een mega-
rotonde.
Geen geld wordt uitgeven dat er niet is 
waardoor de financiële positie van 
Nuenen niet nog verder verslechtert 
en de WOZ belasting niet nog ho-     
ger wordt. Het dorpskarakter en 
groenvoorzieningen niet onherstel-
baar wordt beschadigd. Er geen sluip-
verkeer ontstaat in onze woonwijken. 
Er geen extra verkeersbelemmeringen 
en –ergernissen komen in onze dorps-
kern.

Reageren? Het actiecomité roept ie-
dereen op om te reageren. Via hun 
website, www.hov2tothierennietver-

 Uit d’n hoek…
Pasjes

Op de dag dat Obama werd herkozen tot president van Amerika, vorige week 
woensdag, zette mijn dochter van een jaar en een maand haar eerste pasjes. Een 
bijzondere gebeurtenis, je wilt het als ouder niet missen. Van draaien, rollen en 
kruipen nu naar rechtop voortbewegen. De  trotse blik toen ze besefte waar ze 
eigenlijk mee bezig was. Al kan dat ook aan onze gezichten hebben gelegen.
 Het sta-op-en-loop moment kondigde zich al aan. Ze kon al aardig aan 
de hand  meewandelen. En zelfstandig staan was ook al geen probleem meer. In 
de box houdt ze zich aan de spijlen vast, net een gevangene achter de tralies die 
eruit wil. Als ze me dan zo zielig aan kijkt, pak ik ze maar weer op. Heeft ze geen zin 
om te staan of ‘lopen’, dan laat ze zich gewoon op haar achterste vallen. Een zach-
te landing op haar door een luier (maatje 4) beschermde billen.
 Ik vraag me af waarom ze eigenlijk probeert te staan en lopen. Omdat 
ze dat bij ons ziet? Of zit het er genetisch in geprogrammeerd? Hoe dan ook, de 
teller staat nu op vier wiebelige pasjes achter elkaar. Helemaal alleen gedaan.

Edwin Coolen

O, Kom er eens kijken …
St. Nicolaas verkoop 
in Dorpswerkplaats 
Nuenen
Zoals elk jaar biedt het hobby- en cre-
ativiteitscentrum de Dorpswerkplaats 
weer leuke en duurzame St. Nicolaas-
presentjes te koop aan. In de Dorps-
werkplaats vindt u duurzaam houten 
speelgoed, leuke poppenkleertjes, ro-
mantische vogelvoederhuisjes, insec-
tenhotels en nog veel meer andere leu-
ke dingen voor een origineel St. 
Nicolaascadeau. De meeste artikelen 
zijn ontworpen en gemaakt door de 
leden van de Dorpswerkplaats. De 
werkplaats is elke werkdag open van 
9.00 tot 11.30 uur. Park 63b (poort tus-
sen restaurant de Zonnewende en di-
ner-café Zinn).

Verkoop kaarten 
en kaarsen van 
Amnesty
Op zaterdag 17 en 24 november 
gaat de groep Amnesty Nuenen 
kaarsen en kaarten verkopen.

17 november bij de C1000 van 13.00 
tot 16.00 uur en 24 november bij AH 
(Parkstraat) van 13.00  tot 16.00 uur.
Amnesty International is een onaf-
hankelijke en onpartijdige organisatie 
die de naleving van de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens 
nastreeft. Amnesty richt zich daarbij 
met name op het recht op leven en be-
scherming tegen marteling, het recht 
op vrijheid van geweten en menings-
uiting en het recht om niet te worden 
gediscrimineerd. Amnesty Internatio-
nal doet onderzoek naar ernstige 
schendingen van deze rechten en 
voert actie om die schendingen tegen 
te gaan en te voorkomen.

Amnesty: Onafhankelijkheid en 
ongebondenheid 
Om te waarborgen dat de grondrech-
ten van alle mensen evenzeer verde-
digd worden en om te voorkomen dat 
dit belemmerd wordt door (verdacht-
making van) enige vorm van belan-
genverstrengeling, wil Amnesty Inter-
national uitdrukkelijk niet gebonden 
zijn aan enige overheid, politieke par-
tij, ideologie, godsdienstige gezindte 
of economische belangengroep. Hier-
toe worden geen giften of subsidies 
van een overheid geaccepteerd en zijn 
er richtlijnen voor het werven van 
fondsen opgesteld. Daardoor is de op-
brengst van de verkoop van kaarsen 
en kaarten belangrijk.
Voor meer informatie over Amnesty 
groep Nuenen, kijk op www.nuenen.
amnesty.nl.

Collecteweek 
Nationaal MS 
Fonds
Op maandag 19 november gaat de 
MS Collecte van start. In deze week 
gaan ca. 11.000 vrijwilligers op pad 
om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor Multiple Sclerose (MS).

MS is een slopende ziekte die niet al-
leen de patiënt raakt, maar ook zijn 
omgeving. Eén op de duizend Neder-
landers krijgt MS. De ziekte is de 
meest voorkomende invaliderende 
aandoening onder jongeren in Neder-
land.

Laat u de collectant niet in de kou 
staan! Elke collectant kan zich legiti-
meren. Het Nationaal MS Fonds is te 
herkennen aan het oranje vlinderlogo. 
Wie de collectant mist, kan een gift 
overmaken op giro 5057. Wilt u meer 
informatie? Kijk op www.natio-
naalmsfonds.nl

KBO Lieshout
Voetproblematiek 
bij het ouder 
worden
De werkgroep Gezondheidsvoorlich-
ting van het Wit-Gele Kruis Lieshout-
Mariahout organiseert samen met de 
KBO Lieshout op dinsdag 20 novem-
ber een informatiemiddag over voet-
problematiek bij het ouder worden. 
De middag wordt verzorgd door Voet-
instituut Penninx uit Gemert. Ter 
sprake komen bijvoorbeeld voetpro-
blemen die samenhangen met diabe-
tes, reuma, artrose, maar ook hamer- 
en klauwtenen en stand afwijkingen 
van de grote teen. Belangrijk is de 
vraag hoe klachten te voorkomen en 
problemen op te lossen. Waar kun je 
met je vragen naar toe. Hoe worden 
kosten door verzekeraars vergoed. 
Voetinstituut Penninx heeft veel ken-
nis op dit gebied. Zij werkt nauw sa-
men met de afdeling orthopedie van 
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 
Dinsdag 20 november, Dorpshuis, 
Grotenhof 2, Lieshout, aanvang: 14.00 
uur. De toegang is gratis.

der.nl, kan een automatische e-mail 
worden verstuurd. Die wordt dan ver-
volgens in een petitie aangeboden aan 
het College van B en W en de leden 
van de raad. Email-adres: hov2tothie-
rennietverder@onsbrabantnet.nl.

De toelichting van de gemeente op de 
varianten is onderstaand te zien en 
daaruit blijkt dat de actiegroep en de 
gemeente verschillend denken over de 
uitleg daarvan.

Bij het basisontwerp kan al het ver-
keer vanaf de Vallestap (en vanaf de 
Europalaan oost) naar de Parkstraat 
en vanaf de Europalaan-west naar Val-
lestap en Parkstraat. Alleen voor auto-
verkeer is de richting Parkstraat –> 
Vallestap (linksaf en rechtdoor) en Eu-
ropalaan oost –> Vallestap (linksaf ) 
eruit.
Vanuit de Geldropsedijk is alleen de 
linksafbeweging naar Eindhoven eruit 
gehaald.

In de variant 1 kan je bovendien ook 
vanuit de richting Parkstraat naar Val-
lestap en vanuit Europalaan oost naar 
de Vallestap.

In variant 2 kan je bij de Parkstraat en 
Geldropsedijk alle kanten op zoals het 
nu ook kan. Gevolg is dan wel dat de 
route via de Geldropsedijk erg interes-
sant blijft voor doorgaand verkeer 
Geldrop – Eindhoven-noord (A50/ 
A58/ A2) door Nuenen.

Pianoconcert Daniël 
Wayenberg  in Het Klooster  
Woensdag 21 november geeft de 83-jarige Daniël Wayenberg een piano-
concert  in Het Klooster. Hij speelt tijdens dit concert werken van Beetho-
ven, Chopin, Liszt en Albéniz. 
Daniël Wayenberg wordt in 1929 ge-
boren in Parijs. Zijn moeder was een 
professioneel violiste en zij ontdekte 
bij Daniel al op jonge leeftijd  een ab-
soluut gehoor. Al op zevenjarige leef-
tijd treedt Wayenberg voor het eerst 
in het openbaar op als pianist. Naast 
pianist is hij tevens componist en zo 
schreef hij onder meer het ‘Ballet Sol-
stice’ en het ‘Concerto pour 3 pianos 
et orchestre’. Ook werden diverse pla-
ten van hem bekroond met de ‘Grand 
Prix du Disque’ en werd hij  onder-
scheiden in de Orde van Oranje Nas-

sau. In 1985 werd hij benoemd tot do-
cent piano aan het Rotterdams 
Conservatorium waar hij in 1994 
-Wayenberg is dan 65 jaar- afscheid 
neemt en de Erasmusspeld ontvangt 
van burgemeester Bram Peper.
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 19,00 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via de website www.
hetklooster.org. Telefonisch reserve-
ren kan ook tijdens kantooruren via de 
reserveerlijn 040-284 33 99. 

   

Daniël Wayenberg 
Foto:  P. Vis

Kijk voor de 
Sinterklaasintocht 

ook op www. 
sinterklaasnuenen.nl



Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Wildavonden bij Olijf
Op maandag 19 en dinsdag 20 november organiseren 

wij twee avonden met wildgerechten in de hoofdrol. 

Gedurende deze avonden trachten wij heerlijke 

wildgerechten voor u te bereiden in restaurant Olijf 

om uw smaakpapillen te prikkelen. De kosten van dit 

wildmenu met 5 bijpassende glazen wijn, inclusief koffie 

of thee compleet bedragen € 67,50 p.p. Alleen gebruik 

maken van dit menu is ook mogelijk voor € 39,50 p.p. 

(de genuttigde drankjes worden dan in rekening gebracht). 

Uiteraard is het op 19 en 20 november ook mogelijk 

gebruik te maken van onze a la carte kaart.

* * *

Of Laat u verrassen bij Olijf en geniet van een 
verrassingsmenu:

3 gangen verrassingsmenu € 29,50 p.p.

***
 4 gangen verrassingsmenu € 34,50 p.p.

***
 5 gangen verrassingsmenu € 39,50 p.p.

* * *
Of kies voor: 

Menu Olijf 
ons vaststaand 5 gangenmenu 

voor € 34,50 p.p. 
met in het hoofdgerecht de keuze uit 

een vis- óf een wildgerecht.

Kapsalon

Werner Ulrich Hanny

verhuist!

Op 17-11-2012 verhuis ik naar het 
Kernkwartier in Nuenen. Graag heet ik u 

daar vanaf 20-11-2012 van harte welkom!
U kunt online via www.kapsalon-werner.nl 

een afspraak maken of even bellen.
Op 17 november van 16.30 - 19.30 uur 

is er een welkomsdrankje en hapje.
Kapsalon Werner Ulrich | Hoge Brake 12, 5672 GL Nuenen | 040 - 283 44 23 | www.kapsalon-werner.nl | info@kapsalon-werner.nl

kleurmijninterieur.nl

Zalencentrum 
“De Smed” 

Uw adres in Stiphout voor:
koffietafels, bruiloften, partijen, verjaardagsfeesten, 
huisvesten van diverse verenigingen, vergaderingen, 
evenementen en themafeesten.

Ik bied u aan:
uitstekende verzorging in diverse stijlen van zalen.
Alles is bespreekbaar!

Uw gastheer: Miechel Slegers
Dorpsstraat 40, 5708 GJ Stiphout

T. 0492 - 52 23 60 • M. 06 - 23 88 70 05
info@desmed.nl / www.desmed.nl

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk in Nuenen-Eeneind.
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06-48698919

LEukE BijvERDiENstE

Gun jezelf ‘n moment van ontspanning, droom weg 
in de heerlijke verwarmde behandelstoel en ga 

als herboren de deur weer uit. 
Gezichtsbehandeling € 49,95 ( 60 min) 

dit is inclusief harsen-epileren-handmassage 
Nu met GRATIS Dr.Murad geschenk 

  
 

BEHANDELINGEN  ZONDER AFSPRAAK 
op Woensdag-Donderdag-Vrijdag 

*Epileren, Harsen gelaat, Verven wimpers-wenkbrauwen, Manicure 

PARFUMERIE –SCHOONHEIDSSALON 
  HUIDVERBETERING - ANTI-AGEÏNG– MANICURE-VISAGIE 

Berg 33  Nuenen    
www.blush-beauty.nl   

tel: 06-13701730 

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

Di & Woe avond 19:30-21:00 uur 

oneMen
can make a difference

 oneMen4
 Wemove

OneMen steunt pioniers die zich inzetten voor anderen die het nodig hebben.
Start je eigen actie en meld je aan op www.move4onemen.org
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Marathonzitting van 9½ uur eindigt in tumult

Begroting door raad goedgekeurd
Door Gerrit van Ginkel

Op de vroege morgen van vrijdag 9 november om 01.30 uur eindigde de 
raadsbijeenkomst die op donderdag 8 november om 16.00 uur was begon-
nen. Er is een klein uur pauze gehouden.

situatie onvermijdelijk maar met 28% 
is dat voldoende en verdedigbaar, 
vond Chris Eeuwhorst.
José van Bree van de gelijknamige lijst 
kon zich vinden bij D66 waar het alge-
meen belang van Nuenen voorop 
staat. Zij onderstreepte nog eens 
waarvoor een bestuurder is gekozen: 
het algemeen belang dienen. Burgers 
zijn grotendeels afhankelijk van hun 
bestuurders. Laten wij ons dat wel re-
aliseren. Zij sloot af met de positieve 
uitkomst van een onlangs gehouden 
woningbehoefte onderzoek waarbij 
Nuenen er uit kwam als een populaire 
gemeente waar het goed en aange-
naam wonen is.
Nico Hordijk van D66 voorzag een 
somber financieel toekomstbeeld met 
vele onzekerheden. Gedwongen fu-
sies waren geen optie voor zijn partij. 
Nuenen moet zelf de keuze kunnen 
maken tussen meer intensieve samen-
werking en fusie en die samenwerking 
dient versneld uitgevoerd te worden. 
Forse bezuinigingen op personeel zijn 
onbespreekbaar. De bezetting is al ge-
noeg uitgekleed vond Hordijk.
Jan van Bruggen van de Lijst Pijs/van 
Bruggen vond dat communicatie wel 
erg belangrijk was. Dat hebben we wel 
gemerkt bij alle insprekers. Ook pleit-
te hij voor meer transparantie vooral 
bij de RKSV Nuenen waarbij hij wel 
inzage wilde hoe de contributie zich 
verhield tot alle kosten.
Monique Donkers van De combinatie 
zou mij nog een copy sturen van haar 
algemene beschouwingen, doch heeft 
hieraan niet voldaan zodat ik ook 
niets kan vermelden, omdat ik de al-
gemene beschouwingen niet noteer.
Jacques Leemans van Nuenens Be-
lang  betoogde dat Nuenen niets kan 
doen aan de algehele economische en 
financiële malaise. Hij sprak zijn zorg 
uit over de toekomst, vooral het hoge 
percentage 65 plussers in Nuenen. Er 
komt minder geld van het Rijk voor 
deze groep voor begeleiding en on-
dersteuning. Er komt ook een hogere 
eigen bijdrage ernstig chronisch zie-
ken en gehandicapten. Het in stand 
houden van voldoende ouderenzorg 
is voor Leemans en zijn partij een 
speerpunt van beleid.
Toos van de Ven van W70 hield een 
betoog dat de werktitel Solidariteit en 
Draagkracht meekreeg. Zij begreep 
dat er pijnlijke maatregelen genomen 
moesten worden. De HOV2 (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer) aanleg is 
goed voor Nuenen. Nu de kruisingen 
Parkstraat/Vallestap en Geldropse-
dijk/Europalaan zijn herzien zal het 
voordelen voor de doorstroming op-
leveren. Zij memoreerde ook nog 
eens het gebrek aan communicatie 
met de verenigingen zodat het leek 
alsof de besluiten al genomen waren. 
De verhoging naar 39% OZB nam de 
partij op de koop toe om een sluitende 
begroting te krijgen. Daarvoor kon-
den hondenbelasting, parkeerbelas-
ting en precariorechten achterwege 
blijven.
Zij berekende dat het gemiddelde be-

Frits Massee naar wereldkampioen-
schap triathlon in Las Vegas
 Dorpsgenoot Frits Massee (67) heeft op zaterdag 10 november in de Iron-
man 70.3 race op Lanzarote de eerste plaats gehaald in zijn leeftijdscatego-
rie. Dit leverde hem een startbewijs op voor het wereldkampioenschap dat 
volgend jaar op 9 september in Las Vegas gehouden wordt.  De Ironman 
70.3 is een triathlon over de middellange afstand. Hij bestaat uit 1,9 km 
zwemmen, 90 km fi etsen en een halve marathon. 

drag dat een huiseigenaar aan OZB 
betaalt 380 Euro is. Met een verho-
ging van 39% komt er 148 Euro bij, dat 
is 12,35 Euro per maand.
Het CDA tenslotte vond in de per-
soon van Theo van de Tillaart dat 
door de financiële moeilijkheden de 
verwachtingen door onvoorziene om-
standigheden verloren zijn gegaan.
De zorgplicht voor burgers is niet in 
het geding gekomen. De zorgplicht 
richt zich op burgers die, soms tijde-
lijk, onvoldoende inkomen kunnen 
verwerven, mensen die moeite heb-
ben door ouderdom, een handicap of 
anderszins, zich staande moeten hou-
den en ouders die problemen hebben 
met het doen opgroeien van hun kin-
deren. Er volgt nog een forse uitda-
ging voor de extra taken die op de ge-
meente afkomen.
Voor de verenigingen voorzag v.d. Til-
lart dat er beleid moest komen om 
goede afwegingen te maken of als we 
als gemeenschap een activiteit willen 
ondersteunen en faciliteren.

Nog éé n keer strak

Luider & Van Donselaar 
gaan stoppen

Nog twee avonden zijn ze te zien in Nuenen en wel op vrijdag 23 novem-
ber (nog kaarten beschikbaar)  en donderdag 29 november (uitverkocht). 
De publiekslievelingen Luider & Van Donselaar.
Na 10 jaar is de cirkel rond en gaat 
het duo stoppen. De dames gaan 
‘Nog Eén Keer Strak’ en brengen 
hun grootste hits aangevuld met 
nieuw materiaal. Dit bijzondere af-
scheid mogen de fans en liefhebbers 
van kolderieke humor zeker niet 
missen! Niet voor niets worden de 
dames bestempeld als het Neder-
landse antwoord op het legendari-
sche Britse duo French & Saunders. 
De voorstellingen beginnen om 
20.15 uur. Toegangskaarten kosten € 
17,50 inclusief pauzedrankje. Kaar-
ten kunnen worden besteld via de 
website www.hetklooster.org. Tele-
fonisch reserveren kan ook tijdens 
kantooruren via de reserveerlijn 040 
-284 33 99. 

Luider & Van Donselaar 
nog één keer strak 

Foto: C. Verhoef

Ìn veel te strakke broeken’ 
in Het Klooster

De mannen van Piepschuim spelen op donderdag 15 november de voor-
stelling ‘In veel te strakke broeken’ in Het Klooster. Twee jaar geleden 
was Piepschuim ook al in Het Klooster te zien en deze vorige show was 
een daverend succes. 
`In veel te strakke broeken’ is een al-
les onthullende en niets maskerende 
voorstelling over knellende zaken. Er 
wordt van alles gesuggereerd, maar 
uiteindelijk niets blootgelegd, want 
Piepschuim stelt dat het allemaal wel 
wat ruimer gezien mag worden. `In 
veel te strakke broeken’ staat bol van 
wonderlijke gedachtenkronkels, ge-
raffineerde muziek en aanstekelijk 
enthousiasme. Met een enorme do-
sis energie spelen Cor, Jacco en Rob-
bert een prikkelende en hilarische 
voorstelling. Piepschuim bepaalt wat 
de mode wordt, want Piepschuim 
heeft de broek aan. De voorstelling 
begint om 20.15 uur. Toegangskaar-
ten kosten € 15,50 inclusief pauze-
drankje. Kaarten kunnen worden be-
steld via de website www.hetklooster.
org. Telefonisch reserveren kan ook 
tijdens kantooruren via de reserveer-
lijn 040-284 33 99.

Musical voor kinderen in Het Klooster
Kno� e op visite
 
Knofje komt op visite. Maar ze komt niet alleen want ze heeft namelijk de uit-
vinding van oma Gooi meegenomen. Wat het precies doet, dat weet Knofje 
niet. Misschien is het een machine om pannenkoeken mee te bakken. Of 
heeft het iets te maken met de komst van haar zusje? Hij zou toch niet ge-
vaarlijk zijn? En hoe gaat hij eigenlijk uit? Knofje, een meisje van vier, bekend 
uit de boeken van Burny Bos, komt tot leven in de kindermusical Knofje op 
visite, die op woensdag 14 november in Het klooster te zien is. De musical 
wordt gebracht door theatergroep POP, een bijzondere combinatie van thea-
termakers, zangeressen en spelers die mooie, toegankelijke en betaalbare 
musicals voor het hele gezin maakt . Hierbij staan eenvoud, eerlijkheid, her-
kenbare thema's voor peuters en kleuters en heldere beeldtaal voorop. De 
voorstelling begint woensdag 14 november om 14.30 uur. Toegangskaarten 
kosten € 7,50. Kaarten kunnen worden besteld via de website www.hetkloos-
ter.org. Telefonisch reserveren kan ook tijdens kantooruren via de reserveer-
lijn 040 -284 33 99.

 

Knofje op visite          Foto: R. van der Aart

Piepschuim 
`In veel te strakke broeken’ .

Rond de Linde 
ook compleet 

digitaal op
ronddelinde.nl 

Warme Beer 
heeft veel 
volgers
Door Josine Janssen

Op zondag 18 november van 13.00 
uur tot 19.00 uur wordt er in Café 
Ons Dorp een benefi etconcert gege-
ven ten behoeve van Stichting War-
me Beer. Ronnie van Berlo is de ini-
tiator van dit evenement.

Ronnie is vroeger zelf ernstig ziek ge-
weest en is al 20 jaar “schoon”. Tijdens 
een uitzending van het LON werd 
aandacht besteed aan Stichting War-
me Beer. Stichting Warme Beer is op-
gericht door de inmiddels 19 jarige 
Tomas en deelt Knuffelberen uit (ge-
vuld met tarwekorrels en lavendel, die 
in de magnetron op te warmen zijn) 
aan zieke kinderen. 

Voor veel kinderen is deze knuffel de 
steun en toeverlaat tijdens hun ziek-
bed. Deze uitzending heeft Ronnie ge-
raakt en heeft hem doen beslissen om 
Tomas en zijn stichting te helpen. “Ik 
vond dat ik iets moest doen voor To-
mas en zijn stichting. Ik heb toen be-
sloten om een benefietmiddag te orga-
niseren op 18 november aanstaande.”

Niet zo maar een middagje
Ronnie pakt het groots aan. Er zullen 
verschillende artiesten aanwezig zijn 
zoals Evi van der Maat, Punt & L, Lise 
Verheijden, Pleun Bierbooms, Mark 
Elbers, Old Fashion, Cindy Claes / 
Martijn van de Akker en Ronnie zelf. 
Ook Clown Dirk,  Case de karikatuur-
tekenaar zijn aanwezig en er is natuur-
lijk een springkussen voor de kinde-
ren.

Al het geld dat wordt opgehaald gaat 
naar stichting Warme Beer. Op die 
manier kunnen veel beren gekocht 
worden om vervolgens weer aan zieke 
kinderen uit te delen.
“….en niet te vergeten het cadeautje 
dat de ouders krijgen, zeker niet onbe-
langrijk, want ze willen alles doen 
voor hun kindje, ze kunnen natuurlijk 
een dikke knuffel geven en troost bie-
den maar voor de rest voelen ze zich 
natuurlijk heel machteloos en dat is 
ontzettend zwaar” aldus een enthousi-
aste Ronnie.

Geen woorden maar daden
Ronnie vervolgt: “Ik hoop dat er veel 
beren gekocht kunnen worden, dan is 
de middag zeker geslaagd. Want ik zeg 
maar zo, mensen hebben duizend 
wensen en een zieke heeft maar één 
wens en als ik daar enigszins aan mee 
kan helpen, zal ik dat altijd proberen.” 
Bij deze woorden kunnen alleen da-
den gevoegd worden: aanwezig zijn op 
18 november. Voor meer informatie 
kijk op www.warmebeer.nl.

Frits legde het zwemmen in 40 minu-
ten af, het fietsen in 3 uur 41 minuten 
en het lopen in 2 uur en 53 minuten. 
Met omkleedtijd kwam zijn eindtijd 
op 7 uur 30 uit, goed voor een eerste 
plaats in zijn leeftijdscategorie 65-69. 
“Het was een zware wedstrijd. Het 
parcours is van zichzelf al zwaar, met 
zwemmen in zee en veel hoogtever-
schil bij het fietsen en lopen. 
Daarbij stond er een harde wind, 
windkracht 8, en werd het ook nog 
eens erg heet, waardoor van de bijna 
800 deelnemers er maar zo’n 600 gefi-
nished zijn. Ik ben heel blij met dit re-
sultaat en ga nu hard trainen voor vol-
gend jaar.”, aldus Frits. 
 

Een motie ingediend door de PvdA en 
later ondersteund door de Combina-
tie en Pijs/van Bruggen verzocht het 
College de portefeuille van wethou-
der de Witte, die het Subsidie en Ac-
commodatiebeleid uitvoert, onder te 
brengen bij een ander collegelid. 
Vooral de fractie van W70 en lijst Van 
Bree vlogen in de gordijnen en von-
den deze motie beneden alle peil. 
Vooral Toos van de Ven en Ralf Stulti-
ens van W70 vonden de motie erg 
laag bij de grond en de raadsvoorzit-
ter Maarten Houben moest ingrijpen 
om de emoties op het late (vroege) 
uur te beteugelen. Met ”deze houding 
hoort niet thuis in de Nuenense raad”, 
probeerde hij de partijen weer tot rust 
te krijgen.

De begrotingsbehandeling werd na de 
nodige amendementen en moties 
aangenomen in een sterk gewijzigde 
vorm voor wat betreft de subsidiepa-
ragraaf. Een amendement ingediend 
door Nuenens Belang, D66, fractie 
Van Bree, CDA en W70 werd aange-
nomen en luidde in grote lijnen: Voor 
2013 blijft de subsidie dezelfde als in 
2012. Het kostendekkend maken van 
de accommodaties zal in stappen ge-
beuren van 8 jaren. Na 2 jaar volgt een 
peiling en zal per vereniging het effect 
beoordeeld worden. De dekking voor 
dit besluit wordt gehaald uit de verla-
ging van het subsidieplafond en 1¼ 
extra verhoging van de OZB.

De oppositie (VVD, PvdA, Combina-
tie en Pijs/van Bruggen) kwam met 
een goed doortimmerd amendement 
waarbij de dekking en de meerjaren-
effecten indruk maakten op het Col-
lege. Het was wel jammer dat zij hun 
voorstellen pas zo laat aan de open-
baarheid hebben prijs gegeven zodat 
de raad zich er niet genoeg op kon 
voorbereiden. Het amendement werd 
verworpen.

Politieke beschouwingen
De PvdA herkende nog een geluk. De 
euriborrente stond onder de 0.2 %. De 
gemeente echter rekent voor de 
grondexploitatie niet de werkelijke 
rente maar met een hoger percentage. 
De niet echte winst wordt uitgegeven 
en dat leidt tot nog hogere verliezen in 
de grondexploitatie. De provincie 
dwong eerder al het gebruikte percen-
tage te verlagen. Ernst van der Ley 
constateerde als enige “succes” van dit 
college het feit dat honderden mensen 
van verenigingen  de straat op gingen 
om te protesteren tegen het voorge-
stelde beleid. Positief was hij over het 
feit dat de minima in Nuenen ge-
spaard bleven en hij besloot met de 
hoop om samen het faillissement van 
de gemeente af te wenden en een-
drachtig te werken aan een sterker en 
socialer Nuenen.
De VVD zag dat de verenigingen dui-
delijk gemaakt hadden dat de voorge-
stelde lastenverzwaringen voor hen 
niet op te brengen zijn. De verhoging 
van de OZB is gelet op de financiële 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

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

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
KLUSSEN - BEVEILIGING - SENIOREN

GRATIS 
INBRAAK CHECK

VOOR DE
DONKERE DAGEN
19% BTW korting op materiaal
WWW.KBSVANGROOTEL.NL 
TEL: 06 - 53 42 14 18

Laat je inspireren en 
entertainen! www.gar-
rarufa-nuenen.nl Natuurlijk 
en sfeervol is onze ambi-
ance. Ervaar, hoe gene-
zend, prettig, ontspannend 
en apart een, “knabbel-
avontuur” zal zijn! Tot ziens! 
Witte Put 22 040-7870338. 
(max. 4 pers/15,- P.P.)

B o E D E L - t o tA A L 
Woning-ontruimingen 
ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 
70 / 06 - 36 07 26 11. 
www.boedeltotaal.nl

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

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.

BIJZoNDERE GELE-
G E h E I D ?  f E E S t ? 
thEMAfEESt? Wij heb-
ben de passende outfit! 
Kledingverhuur toneelver. 
Lindespelers. Elke dins-
dag 19-20 uur zolder Het 
Klooster.

18 nov. vlooienmarkt 
Sporthal Eckart. Airbor-
nelaan Eindhoven. 90 kra-
men bomvol. 9-16 uur. 06-
20299824.

tE huuR: opslagruim-
tes in Gerwen. Op afge-
sloten terrein. 1x ± 150 m2. 
1x ± 44 m2. Garage ± 5,85 x 
2,80. Garage ± 6,15 x 3,95. 
Info 06-13320300.

tE huuR GEvRAAGD: 
Betaalbare tijdelijke woon-
ruimte voor gezin in Nue-
nen. 06-27584683.

MEDIA huLp Nu helpt 
bij al uw media problemen; 
Computers/Mac’s, Internet, 
Routers, Tablets (iPad), 
Social Media en meer! Ga 
naar www.mediahulp.nu of 
bel 06-13277935. € 12,50 
per half uur.

Wat ‘n variatie in je 
borrelhapjes, francis-
co! Mmm... En voor iedere 
dag ‘n ander (afhaal)menu! 
Heerlijk...Waar? Berg 32a. 
Tel. 06-30121624. www.
dekeukenvanfrancisco.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.

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

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

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen
Chronische pijnbestrijding. Nieuw in mijn praktijk pijnloze 

pijnbestrijding met de revolutionaire

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

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

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

Praktijkadres Berg 26a Nuenen - Cortenbachstraat 130 Mierlo-Hout

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

Welke pittige student(e), leef-
tijd 15 tot 18 jaar, heeft naast 
de studie tijd vrij om admi-
nistratieve werkzaamheden 
op oproepbasis te verrichten 
bij handelsonderneming in 
Nuenen. Zeer goede com-
putervaardigheden is een 
vereiste. Stuur je ‘CV’ naar: 
info@qualitybeheer.nl

Aangeboden huishoudelij-
ke hulp. Tel. 06-84783883.

Garageverkoop wegens 
verhuizing. Zaterdag 17 
november a.s.  van 11.00 
tot 16.00 uur aan de Opwet-
tenseweg nr. 83 te Nuenen. 

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

AtELIER “DE NIJvER-
hEID” Is nog op zoek 
naar meer handgemaakte 
producten. Ben jij zo crea-
tief? Neem dan contact op 
met: Madeleine Sol, 06-
16264230.

Nieuwe 
uitlateN 

INcL. MoNtAGE 

Diverse merken, 
30 tot 50% korting. 

Tel. 06 - 53 14 41 05. Email:
vdheuvelauto@hotmail.com.

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 15 november 2012 

tot en met woensdag 21 november  2012 
of zolang de voorraad strekt. 

Niet in combinatie met andere acties. 
OP = OP

25% KORTING 
op ALLE dames- en heren-
geuren, aftershaves en 
cadeaudozen

Cadeautip!
Wij pakken al uw 

Sinterklaas cadeau’s 
feestelijk in!

Vacaturebank vrijwilligers Week 46

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

Geef

Collecteweek
19-24 november 2012

www.nationaalmsfonds.nl

voor
Multiple 
Sclerose

Steun ons via

giro 5057

Nationaal MS Fonds,

Maassluis
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Advocatuur
Alimentatie omhoog
Veelal gaan in het nieuwe jaar premies, uitkeringen omlaag en veranderen tarie-
ven. Hoe zit dat eigenlijk met de alimentatie?
Alimentatie wordt in veel gevallen vastgesteld door de rechter. De rechter kan 
daarbij dan ook uitspreken dat de alimentatie bij de overgang naar een nieuw 
jaar omhoog gaat met een bepaald percentage. Als de rechter over een verhoging 
niets uitspreekt, wil dat niets zeggen. In de wet staat namelijk dat de alimentatie 
jaarlijks wordt verhoogd met een bepaald percentage: de zogenoemde wettelijke 
indexering. De verhoging wordt jaarlijks in oktober door het kabinet bepaald en 
vervolgens in de Staatscourant en andere dagbladen en tijdschriften gepubli-
ceerd. Door die publicaties kan en behoort iedereen te weten hoeveel de verho-
ging is. Voor het jaar 2013 is recent afgesproken dat de alimentatie met 1,7 % 
omhoog gaat. Dat betekent dus dat als de rechter in de beschikking in 2012 de 
alimentatie op € 100,00 per maand heeft bepaald, de alimentatie in 2013 per 
maand € 101,70 wordt. Let er op dat u de verhoging op het juiste bedrag toepast: 
als bijvoorbeeld de alimentatie in 2011 is vastgesteld, moet u eerst de verhoging 
voor het jaar 2012 toepassen en daarna die van 2013. 
Vaak komt het voor dat niet de rechter de alimentatie bepaalt, maar dat partijen 
samen afspreken hoe hoog de alimentatie is. Partijen kunnen daarbij ook afspre-
ken dat de alimentatie bij de jaarwisseling niet verandert. Dat moet dan wel dui-
delijk worden vermeld in de afspraak: schriftelijk en door beide partijen onderte-
kend. Als partijen niets afspreken, geldt toch dat de alimentatie jaarlijks omhoog 
gaat! 
Tenslotte: let er op dat de verhoging net als de alimentatie voorafgaand aan de 
maand waarop de alimentatie betrekking heeft, wordt betaald. Het kan zijn dat 
vanwege het weekend de bank niet in staat is de alimentatiebedragen tijdig over 
te maken, maar van betalingen na de zesde van een maand kan worden gezegd 
dat die eigenlijk te laat zijn.
Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp?  Advocatenkantoor 
In ’t Veld, 263 12 00 www.advocatenkantoorintveld.nl.

Op 6 November werden bij sjoelvereniging E.N.S.V. 2 jubilarissen gehuldigd 
vanwege hun 25 jarig jubileum.
Het betrof Mevr. v.d. Bogaart links op de foto en Mevr. v.d. Maat rechts op de 
foto. In het midden ziet u de voorzitster van de sjoelclub.

Samenwerken prima
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week De Combinatie.
Tijdens de raadsvergadering van 8 no-
vember is het raadsvoorstel dienst 
Dommelvallei behandeld. Een stap 
vooruit in de samenwerking met de ge-
meenten Son & Breugel en Geldrop/
Mierlo, waar De Combinatie blij mee is. 

Na het eerste voorstel voor samenwer-
king met Son & Breugel heeft De 
Combinatie altijd aangegeven dat het 
breder moest en dat er ook wisselende 
samenwerkingverbanden zouden 
kunnen bestaan met andere gemeen-
ten. Over de invulling van deze sa-
menwerking is altijd gezegd; zo licht 
mogelijk als kan en zo zwaar mogelijk 
als noodzakelijk. Vandaar dat De 
Combinatie een probleem heeft met 
de invulling van de samenwerking.
Door de drie colleges is een voorstel 
voorgelegd dat voorziet in een back-
office, waarin een tachtigtal ambtena-
ren van de drie gemeenten zullen gaan 
werken aangestuurd door  een direc-
teur en een dagelijks bestuur. Daarin is 
geen rol voor de gemeenteraden weg-
gelegd, wat voor De Combinatie onbe-
grijpelijk is. In deze back-office wor-
den onder andere automatisering, 
personeelszaken, administratie en an-
dere bedrijfsvoeringstaken onderge-
bracht.
Er wordt wederom een bedrag van        

€  213.000 voor de aanloopkosten aan 
de gemeente Nuenen gevraagd om 
een onder andere een kwartiermaker 
aan te stellen welke ervoor moet zor-
gen dat de dienst Dommelvallei per 1 
januari 2014 operationeel is.
Begin 2013 wordt een begroting voor-
gelegd voor de af te nemen diensten in 
2014 welke door de Raad meegeno-
men wordt in de kadernota voor de ja-
ren 2014-2017. De Combinatie vindt 
het vreemd dat alle drie de Raden ak-
koord gegaan zijn, zonder dat men 
weet wat het gaat kosten. Wij hadden 
graag nog een moment gehad, als de 
begroting van deze dienst er was, om 
dan een definitief besluit te nemen.
Het streven is alle ambtenaren onder 
te brengen in de dienst Dommelvallei 
en het liefst op alle  gebieden en voor 
alle drie de gemeenten het zelfde be-
leid vast te stellen. Wij als Combinatie 
vragen ons af hoe behouden wij als 
Nuenen dan nog onze eigen identiteit.
Tevens vragen wij ons af waarom wij 
dan nog 3 gemeentesecretarissen, 3 
gemeenteraden, 3 griffiers, 3 colleges 
en 3 burgemeesters moeten hebben. 
Dan moet je nu ook durven zeggen: ga 
onderzoeken wat is het effect van een 
fusie van deze 3 gemeenten.
Voor vragen en toelichtingen m.don-
kers@combinatie.nl

Spitsmijden: de helft minder 
ritten in de spits
Ruim de helft minder ritten in de spits én automobilisten die zich hebben 
aangeleerd de spits te vermijden. Het zijn de eindresultaten van het project 
‘Spitsmijden in Brabant’, een initiatief van de provincie Noord-Brabant en 
het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Weggebruikers passen 
ook zonder financiële beloning hun reisgedrag aan als ze daar zelf redenen 
voor vinden. Gedeputeerde Ruud van Heugten presenteerde op 7 november 
de resultaten van het gedragsonderzoek en overhandigde ook de award 
voor ‘De Spitsmijder van Brabant’, de heer Bruurs uit Oisterwijk.

Spitsmijden in Brabant is opgezet als 
praktijkproef om te onderzoeken wat 
automobilisten er toe kan bewegen 

een andere keuze te maken dan in de 
spits de stad in of uit te rijden. Deelne-
mers kregen een geldbeloning van 
maximaal € 100,- per maand in het 
vooruitzicht als zij vrijwillig met hun 
auto buiten de spits bleven. Ook kon-
den zij gebruik maken van innovatieve 
reisinformatie via de TravelStar, een 
handcomputer. De praktijkproef liep 
van september 2010 tot en met sep-
tember 2012.

Resultaten
‘De resultaten van Spitsmijden zijn 
echt boven verwachting’, zegt gedepu-
teerde Van Heugten. Hoewel het aan-
tal deelnemers – gemiddeld 2.300 
over de hele looptijd van twee jaar – 
wat achterbleef bij vergelijkbare 
Spitsmijd-projecten, pasten ze hun 
reisgedrag verrassend vaak aan. Bij 
meer dan de helft van hun dagelijkse 
ritten van en naar werk vermeden de 
deelnemers de spits. Zij vertrokken op 
een ander moment, reden een andere 
route om de stad heen of kozen het 
openbaar vervoer of de fiets.

Gedragsverandering
Belangrijker nog is dat deze gedrags-
verandering stand hield op het mo-
ment dat de deelnemers geen geld 
meer kregen voor hun inspanningen. 
Vier maanden na afloop van de belo-
ningsperiode bleek dat nog altijd 47% 
van de deelnemers buiten de spits 
bleef reizen. “Er is nauwelijks terugval 
in oud gedrag”, zegt gedeputeerde Van 
Heugten. “De mensen hebben zichzelf 
nieuwe gewoontes aangeleerd die ook 
zonder beloning stand houden. Dat is 
een hoopvol gegeven voor de toe-
komst. Spitsmijden kun je dus leren.” 

Opvallend was dat verreweg de mees-
te Spitsmijders aanvankelijk vooral 
vanwege de beloning meededen, maar 
dat zij gaandeweg hun eigen motivatie 
vonden om op een ander tijdstip of op 
een andere manier te reizen. Veelge-
hoorde pluspunten van Spitsmijden 
zijn ontspannen reizen, werken aan de 
conditie en relaxt aankomen op werk.

Vervolg van Spitsmijden
Spitsmijden krijgt op meerdere vlak-
ken een vervolg. De provincie en SRE 
gebruiken de resultaten bij het actie-
programma Beter Benutten Brabant, 
dat richt zich op het effectiever ge-
bruiken van de bestaande infrastruc-
tuur. 
De provincie Noord-Brabant en het 
samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven willen spitsmijden vaker inzet-
ten bij wegwerkzaamheden. Ook zijn 
twee nieuwe projecten in voorberei-
ding, speciaal gericht op gedragsver-
andering onder automobilisten: Fiets 
in de versnelling (een project om fiets-
gebruik te stimuleren) en Winnen van 
de file op de A2 (spitsmijden zonder 
financiële beloning).

Rutte: ‘Internationale 
aantrekkingskracht Nederland 
dankzij Brainport regio’
In Istanbul vonden op woensdag 7 november de Brainport Career Fair en de 
Brainport Innovation Seminar plaats op de Istanbul Technical University 
(ITU). Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van de economische missie die 
een delegatie uit Brainport Regio Eindhoven brengt aan de Turkse stad. 
Bij dit seminar waren minister-presi-
dent Mark Rutte, minister Lillianne 
Ploumen (Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking) en bur-
gemeester Rob van Gijzel aanwezig. 
De minister-president benadrukte tij-
dens zijn speech het belang van Brain-
port Regio Eindhoven op het gebied 
van innovatie: ‘Mede dankzij de Brain-
port regio staat Nederland nu op de 
5de plek in de Global Competitiveness 
Index.’ Rutte deed ook een oproep aan 
Turks talent om een technische carri-
ère in Nederland te starten. Het doel 
van deze bijeenkomsten was het pro-
moten van Brainport Regio Eindho-
ven als aantrekkelijk innovatieve high 
tech regio voor talent, R&D samen-
werking, handel en investeringen.

Brainport Career Fair
Tijdens de career fair konden laatste-
jaars studenten van diverse technolo-
gische faculteiten van de ITU kennis-
maken met de carrière mogelijkheden 
van 30 bedrijven uit Zuidoost Neder-
land. Meer dan 100 geïnteresseerde 
Turkse hoogopgeleiden hebben de 
career fair bezocht.

Brainport Innovation Seminar
Aansluitend aan de career fair werd 
het Brainport Innovation Seminar ge-
houden. Minister-president Mark 
Rutte nodigde de 310 Turkse studen-
ten uit om hun carrière te starten in 
Nederland. 

Burgemeester Rob van Gijzel bena-
drukte het belang van samenwerking: 
‘We komen niet alleen om talent naar 
Eindhoven te halen, maar om een 
langdurige samenwerking tot stand te 
brengen, waarbij de nadruk moet lig-
gen op kennisuitwisseling.’

LEVgroep
Sociale Vaardig-
heidstraining
De LEVgroep start in de maanden jan-
uari tot en met maart een sociale vaar-
digheidstraining voor kinderen in de 
leeftijd tussen de 10 en 12 jaar oud, die 
in groep 6, 7 en 8 van het basisonder-
wijs zitten. De training is zowel ge-
schikt voor kinderen die kwetsbaar en 
sociaal weinig weerbaar zijn, als voor 
kinderen die te veel op de voorgrond 
aanwezig zijn. Aan de cursus gaat een 
intakegesprek vooraf. Meer informa-
tie via het Centrum Jeugd en Gezin 
Nuenen, Berg 22c of via ellen.vang-
ils@levgroep.nl.

Is fusie een vies woord ?
Om dan maar meteen met de deur in huis te vallen vinden wij als politieke 
groepering Pijs/van Bruggen het woord fusie een bijzonder woord waar veel 
aantrekkelijkheid in zit. 
Het is inderdaad zo dat we het in een 
aantal debatten bij politieke bijeen-
komsten hebben laten vallen en toen 
hebben moeten ervaren alsof de hele 
wereld zo ongeveer over ons heen viel. 
Het is ons, waarschijnlijk net zoals u, 
de laatste tijd bijzonder opgevallen dat 
bij het horen ( zeggen ) van het woord 
fusie er talloze meningen op worden 
nagehouden. Er wordt door burge-
meesters getwitterd, de landelijke 
overheid zinspeelt erover in het re-
geerakkoord, de meningen van lezers 
van kranten laten zich ook niet onbe-
tuigd en er worden zelfs actiegroepen 
opgericht en handtekeningen verza-
meld. Waarvoor is ons niet bekend 
want er is immers toch nog niets aan 
de hand. Of toch wel ?
Iets wat veel vriendelijker in de oren 
klinkt is een samenwerkingsverband 
aangaan. Zoals dit voor onze gemeen-
te Nuenen c.a. waarschijnlijk aansta-
ande is al zijn de eerste scheurtjes in 
de aanloopfase toch al zichtbaar en 
dat terwijl de landelijke overheid er 
juist nu weer van af wil. Waarschijnlijk 
zal het SRE ( samenwerkingsverband 
van 21 gemeenten ) ophouden te 
bestaan. Het wordt naar onze mening 
tijd de feiten eens goed op een rijtje te 
zetten en dan op een gegeven moment 
met trots en overtuiging het woord fu-
sie uit te spreken.

De gemeente Nuenen staat er bij-
zonder slecht voor en dat zal de ko-
mende jaren niet veranderen. 
De gemeente Nuenen zit volop in de 
onderhandelingen om een samen-
werkingsverband op te starten met de 

LOTUS – een effectief programma voor risicojongeren

Informatieavond voor ouders 
die zich geen raad meer weten
 
Out of Area heeft een ruime ervaring als het gaat om het organiseren van 
maatschappelijke projecten voor Nederlandse scholieren in Bosnië-Her-
zegovina. Eén van de effecten van dergelijke projectreizen is dat de jonge-
ren eenmaal terug in Nederland een andere, meer positieve, kijk hebben 
gekregen op zichzelf maar ook op de omgeving. 

Dit gegeven is vervolgens uitgewerkt 
in het LOTUS-project. Met dit pro-
ject biedt Out of Area Nederlandse ri-
sicojongeren een nieuwe kans. In te-
genstelling tot veel andere projecten 
t.b.v. risicojongeren laat Out of Area 
deze jongeren ervaren waar ze wel 
goed in zijn. Out of Area draagt na het 
project zorg voor een duidelijke bor-
ging van het nieuwe gedrag waarbij 
ook de directe omgeving nauw wordt 
betrokken.
 
Het succes van het LOTUS project is 
aangetoond groot. Ruim 67% van de 
jongeren heeft na terugkomst een 
aantal belangrijke keuzes gemaakt en 

zijn weer terug naar school, gestopt 
met drugs of hebben op een andere 
manier een positieve wending gege-
ven aan hun leven.
 
Out of Area organiseert op  donder-
dagavond 29 november om 20.00 uur 
een ouderbijeenkomst in Nuenen, De 
Tienden 19.   Iedere ouder die inmid-
dels ten einde raad is wordt van harte 
uitgenodigd om te komen luisteren 
naar onze doeltreffende aanpak. Deel-
name aan deze avond is gratis en wij 
zullen ons uiterste best doen om u te 
informeren en alle vragen te beant-
woorden. Kijk ook op www.outofarea.
com 

gemeenten Son en Beugel en Geldrop/
Mierlo onder de naam Dommelvallei 
en dit gaat investeringen vragen.
De ambtenaren ( het aantal wordt nog 
verlaagd ) staan nu al onder een 
enorme werkdruk en deze wordt met 
het overhevelen van taken naar de ge-
meenten nog verder belast.
Waarom nu alles in het werk gesteld 
wordt om met buurgemeenten een sa-
menwerkingsverband op te starten is 
ons niet geheel duidelijk. Het zal op 
termijn voordelen opleveren, maar 
allereerst moet er toch worden gein-
vesteerd en het geld is er niet. Wij zijn 
er ons van bewust dat een fusie conse-
quenties heeft, maar het directe voor-
deel dat een fusie voor de portemon-
nee van de burgers direct iets oplevert 
telt bij ons zwaar. Dwers blijven is naar 
onze mening niet slim. De toekomst 
zal iedereen behoorlijk in de beurs 

gaan raken. Een eerdere annexatie-
ronde is destijds niet doorgegaan 
mede door de vele protesten van 
overigens niet alleen Nuenenaren. We 
zijn inmiddels wel ettelijke jaren 
verder en het lijkt ons naief om te den-
ken dat je nu weer met handtekenin-
gen en protesten een herindeling kunt 
tegenhouden. Nu het nog kan zijn wij 
ervoor om zelf initiatief te nemen 
voordat er straks van bovenaf maatre-
gelen worden afgekondigd. Laten de 
lokale Nuenense partijen zich bunde-
len om in de nieuwe constellatie de be-
langen van ons mooie dorp te beharti-
gen in plaats van voor eigen bestwil te 
willen blijven trekken aan een 
nagenoeg dood paard. Laat de Nue-
nense raadsleden hun eigen ego ter-  
zijde schuiven en aan het belang van 
de burgers denken die dit beleid al 
meer dan zat zijn.

Lijst Pijs/van Bruggen.  
Hans Pijs, j.pijs01@onsnet.nu

Jan van Bruggen 
jan.van.bruggen@onsnet.nu

Ton Vereijken, a.vereyken9@upcmail.nl

Kijk voor de 
Sinterklaasintocht 

ook op www. 
sinterklaasnuenen.nl



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

 

OPEN DAGEN  
    ZONDAG    18 Nov. 11.00 tot 16.00 uur 
   MAANDAG  19 Nov. 18.30 tot 21.00 uur  
     Onze workshops zijn compleet verzorgd, inclusief alle   
     bloemen, groen en droog materialen. 

  Presentatie:        KERST WORKSHOPS  
   voor al uw bruidswerken, rouwarrangementen, bedrijfsfeestjes, 

vrijgezellen/familie/kinderfeestjes, groepen  en instellingen. 

                                                                     Henk en Petra Draad     
                                                                                        De Haverkamp 34,  Gerwen                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                       Tel.  040-2835692    
                                                          e-mail:   hepelier@onsnet.nu            
                                       website: www.hepelier.nl     

 

  

 CREATIEF  
  

HEPELIER 

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

	  
 
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 
	  

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie 

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

Laat u verrassen door 

de vele mogelijkheden. 

Glas in lood, kunststof met 

houtnerfstructuur, stijlvolle 

deuren met deurbeslag.

NIEUWE
KOZIJNEN
van kunststof of hout?

Kunststof kozijnen

Houten kozijnen

Heeft u overlast van:
Muizen of ratten? 

Papiervisjes of andere insekten?

Voor al uw plaagdieroverlast bel met:
FD plaagdierpreventie Eindhoven

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

Vraag naar de voorwaarden.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Meer informatie over kerst en nieuwjaar vindt u op www. sonnerie.nl

Maandag 31 december 
Sylvesterparty (op reservering)

Vier samen het begin van het nieuwe jaar in onze 
prachtige accommodatie. Hotel Restaurant 
la Sonnerie ontvangt u met een welkomstdrankje, 
waarna u een heerlijk en uitgebreid diner- en 
dessertbuffet aangeboden wordt. Daarna start de 
geweldige feestavond met onbeperkt drinken, hapjes, 
live artiesten, DJ en natuurlijk een toost met een 
glaasje bubbels op het nieuwe jaar.

€ 125,- p.p. Aanvang 19:00 uur
(uitbreiding met overnachting mogelijk)

25 & 26 december Kerstdagen
Kerstlunch & Kerstdiner
Geniet op 1e of 2e Kerstdag van een heerlijke 
familielunch of kerstdiner. ’s Middags serveren we 
een 3, 4 en zelfs een 5 gangen lunch. Voor de 
kinderen hebben wij speciale kindermenu’s. 
‘s Avonds is er natuurlijk het gebruikelijke Kerstdiner 
in onze Brasserie. U kunt zelf uit diverse gerechten 
een menu samenstellen.
 

Menu’s vanaf € 39,- p.p.
(Reserveer tijdig)

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

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten, natuurlijk bij la Sonnerie!

Bestel nu alvast 
uw kaarten voor 
deze unieke avond!

Hoezo
hypotheekrente

op slot?
Twijfel je om een nieuw huis te kopen? Nu zou het moment 
zijn om het toch te doen. Per 1 januari 2013 verandert er veel 
op het gebied van hypotheken. Schäfer Notarissen helpt je 
graag bij het vastleggen van alle notariële zaken. Kijk voor 
meer informatie op www.hypotheeknodig.nl 

Schäfer Notarissen
Dan staat het zwart op wit…

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

Langs deze weg willen wij de medewerkers van de thuiszorg en de verpleegaf-
deling van zorgcentrum De Akkers hartelijk bedanken voor de verzorging van 
ons sMoeder, 

Dina Dijstelbloem-Raaijmakers
Zij overleed op 99-jarige leeftijd. Op haar 85ste verhuisde moeder van de 
Ruusbroecstraat naar een aanleunwoning aan de Pieter Dekkersstraat. In fe-
bruari 2012 ging ze naar de verpleegafdeling (de Bloementuin) van De Ak-
kers. Al die tijd werd ze liefdevol verzorgd met veel persoonlijke aandacht en 
warmte. Daar zijn we als familie de thuiszorg en later het verplegend perso-
neel van De Akkers zeer dankbaar voor.
November 2012            Familie Dijstelbloem

Voor een veilig thuis
Internationale dag 
tegen geweld tegen 
vrouwen
De Verenigde Naties hebben 25 
november uitgeroepen tot “Interna-
tionale dag tegen geweld tegen 
vrouwen”. Geweld tegen vrouwen 
neemt vele vormen aan, het komt 
overal voor: thuis, op school, op het 
werk, op straat. Het geweld heeft 
vaak te maken met machtsverschil-
len. Dit jaar hebben de Brabantse 
Steunpunten Huiselijk Geweld op 
25 november speciale aandacht 
voor de campagne ‘Voor een veilig 
thuis’. Deze campagne richt zich op 
het stoppen van mishandeling in 
afhankelijkheidsrelaties. 

Wie te maken heeft met huiselijk ge-
weld komt vaak in een vicieuze cirkel 
terecht. De mishandeling stopt pas als 
iemand de cirkel van geweld door-
breekt. Kindermishandeling, oude-
renmishandeling en huiselijk geweld 
stoppen nooit vanzelf. De campagne 
‘Voor een veilig thuis’ biedt handvat-
ten om zelf iets te doen, hoe moeilijk 
dat ook is. Op de website www.voor-
eenveiligthuis.nl staat achtergrondin-
formatie, hoe je signalen kunt herken-
nen en bovenal hoe je zelf actie kunt 
ondernemen. Het Steunpunt Huiselijk 
Geweld kan helpen om geweld te laten 
stoppen. Bel daarvoor 0900 -1262626 
of kijk op www.steunpunthuiselijkge-
weld.nl.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 november 18.30 uur: Eu-
charistieviering, abdijliturgie, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 18 november, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, Gregoriaans koor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 18 november, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
gers pastor S. Kuijpers en pastoraal 
werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 17 november 18.30 uur: 
Geert en Marjan Engelen-Kappel 
(vanwege sterfdag Marjan); overleden 
familie Rooswinkel-van Swaaij; Nic 
Magis.
Zondag 18 november 09.30 uur: Ger-
rit Roijakkers en overleden familie 
Roijakkers en familie Vogels. 
Zondag 18 november 11.00 uur: Gré 
van der Loo-Hoofd; Piet en Theo Kee-
ris; Dorie Hiemstra-Keeris; Lenie 
Rombouts; Wim van Eijk; Jeanne van 

der Sanden-van Schijndel; Henk en 
Diny Taheij-van beek; René Haver-
mans en Maria van de Griendt-Bodi-
fée; Frans van Oorschot; Marie en Sjef 
Jansen-van der Loo en overige familie-
leden.

Mededelingen 
In onze parochie is overleden Dina 
Dijstelbloem-Raaimakers, Margot Be-
gemanstraat 9.
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 18 november 11.00 uur: Eu-
charistieviering, tevens gezinsviering, 
Jocanto, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties 
Drika Bisseling-Aarts; Mien Sche-
pers-van der Linden; Overleden ou-
ders Martinus Donkers en Hanneke 
Donkers-van Acht.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 november 9.30 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger pastor F. Groot. 

Misintenties
Harrie en Lena Renders; Kees en Anna 
Verhagen-Scheepers; Henk Schen-
kels; Jan en Truus van Rooij-van Lies-
hout; Gido van Rooij; Janny Kerkhof-
van Rooij; Martien Timmermans; 
Harrie Verschuuren; Overleden ou-
ders Rovers-Van Amting en verdere 
overleden familie.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 15 november: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.

Vrijdag 16 november: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 17 november: 11.00 uur Hei-
lige Mis.
Zondag 18 november: 25e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 19 november: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd
Dinsdag 20 november: 18.30 uur Hei-
lige Mis.
Woensdag 21 november: 7.15 uur 
Heilige Mis.
 
De Regenboog   
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag  18 november is er een 
Jeugddienst, d.w.z. mede voorbereid 
door een aantal jongeren. De dienst 
wordt geleid door onze kerkelijk wer-
ker Pieter Flach. Aanvang: 10.00 uur.
Voor de kinderen is er nevendienst. 
De collecte is voor het Diaconaal werk 
in Nuenen.

Na de dienst is er gelegenheid tot ont-
moeting met koffie en thee. U bent 
van harte welkom. Van 15.00 - 17.00 
uur is er een zangmiddag met liederen 
uit de nieuwe 'Iona'-liedbundel.

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

Zoveel bloemen, 
zoveel kaarten,

zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en

zoveel troost.
Het was hartverwarmend dat zo velen ons bij het afscheid 

van onze moeder, partner, dochter en zus, 

Anny de Louw
terzijde stonden.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven!
Appie - William - Yessica

en familie
 Nuenen 12 november 2012  

 
 

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats  Website    

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      

17 nov 22.11 t Dwersdebuut Dwersklippels Het Klooster      

17 nov 21.00 uur Five A Station Charlotte Sportlaan 12, Nuenen www.stationcharlotte.nl    

17 nov 20.00 uur Country dansen The Black Longhorn Buurthuis Mariahout www.theblacklonghorn.nl    

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 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.     

18 nov 11.00 -17.00 uur 33e Bavaria-veldrit Lieshout        

19 nov 13.30-15.00 uur Vilten tijdens D’n Inloop WLG Den Heuvel Gerwen      

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

24 nov 13.30 uur Bridgedrive Stichting Vrienden van De Akkers/Jo van Dijkhof  Gasterij van de Jo van Dijkhof elly.vanbergen@onsnet.nu     

   Prinsenbal Gerwen        

   Pastoe pekske nog?  Café Schafrath      

25 nov  Live  Sinterklaas muziek  op Sinterklaashof Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8      

  14.00-16.00 uur Adriaan van Dis Literair café Dommelda Bibliotheek Geldrop      

  13.30 Rijtoer Sinterklaas Gerwen        

  16.00 Film Gemeenschapshuis Gerwen        

26 nov  Vilten tijdens D’n Inloop WLG Den Heuvel Gerwen      

29 nov 09.30 uur Muziek downloaden en luisteren op mobiele media Computercafe Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl

Ons diamanten huwelijksfeest is voor ons 

een onvergetelijke dag geworden.

Heel hartelijk dank aan ieder die hier aan 

heeft bijgedragen. Het was hartverwarmend.

Noud en Marie Jansen - Raaymakers

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Nuenense delegatie 
CDA bezoekt Den 
Haag
Een delegatie van de Nuenense CDA 
groepering ging onlangs op bezoek bij 
hun collegae in Den Haag. Na een zeer 
interessante rondleiding zijn de CDA 
fractie kamer en werkplekken van on-
ze 2de kamer leden bezocht. Naast 
een kort gesprek met Sybrand Buma, 
heeft het Brabants 2de kamer lid, Ma-
delaine van Toorenburg uit Roosen-
daal de manier van werken van de 2de 
kamer fractie uitgelegd. Al met al een 
leerzame ervaring, die de Nuenense 
CDA groepering kan toepassen op de 
plaatselijke CDA fractie.

Speciale koopavond 23 november 
met extra gratis luxe prijzen

De " gratis winkelen" actie van de winkeliersvereniging is succesvol, vele 
klanten deponeren hun aankoopbon van de vrijdagavond in de actiebus 
die tijdens de koopavond in het Parkhof staat van 18.00 tot 21.00 uur.
Er is een speciale koopavond op 23 november, want dan komen Sint en 
zijn Pieten om extra prijzen uit te reiken. Let op, Sint deelt aan de prijs-
winnaars luxe Sintpakketten uit, U moet dan wel aanwezig zijn om de 
prijs persoonlijk in ontvangst te nemen. Als u niet aanwezig bent dan 
wordt de volgende prijswinnaar de gelukkige. Kijk op www.winkelhart-
vannuenen.nl om de persoonlijke videoboodschap van Sint te zien. Om 
21.00 uur wordt de prijswinnaar van de € 50,00 bekend gemaakt en hier-
van direct telefonisch op de hoogte gebracht. Zie de lijst van de winke-
liers die mee doen op eerder genoemde site.
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Ingezonden brieven

Nieuw prinselijk trio Raod van Zatterdag

Prinses Promillia  en 
adjudanten Teut en Tipsy
Afgelopen zondag werd ze na vele wazige raodsels dan bekend gemaakt. 
Het nieuwe prinselijke trio van de Raod van Zatterdag. Na enig vuurwerk 
stond daar Prinses Promillia met haar adjudanten Teut en Tipsy. Zij zullen 
dit carnavalsseizoen de Raod van Zatterdag onder het motto “ Wij laten 
geen steek vallen” vertegenwoordigen.

Prins sJooosje & Adjudant onsJon

Nieuw duo voor C.V. de Wetters
 
Afgelopen zaterdagavond werd er in de splinternieuwe residentie van C.V. 
de Wetters afscheid genomen van Prins Bartoli (Bart Sengers) met zijn 
adjudanten Pa (Wout Harmeling) en Nini (Erik Foolen).  
Prins sJooosje is de nieuwe prins car-
naval voor het komende jaar en ons-
Jon is zijn adjudant. Het moto voor 
2013 is: Het leven is 1 groot feest!
Prins sJooosje is in het dagelijks leven 
de 41-jarige Joost Migchels. Werk-
zaam als verkoper bij de technische 
groothandel Brammer Eindhoven B.V. 
en getrouwd met Patricia. Hij heeft 
twee kinderen, Gaby (11) en Rik (9 en 
zijn hobby’s zijn triathlon, mountain-
biken en hij is leider/trainer van een 
combinatie E team van RKVV Neder-

wetten en RKGSV. Adjudant onsJon is 
de 46-jarige Johnny van Kemenade. 
Werkzaam als zelfstandig onderne-
mer met zijn eigen bedrijf Johnny van 
Kemenade Interieurprojecten en ge-

Prinsenjagen in 
Gerwen
 
Sinds enkele jaren trekt de verrai- 
en rai commissie van CV De Narre-
Kappen er zondags voor het prin-
senbal in Gerwen op uit om de nieu-
we Prins voor het komende carna-
valsseizoen te zoeken. Ook dit jaar 
geeft zij aan deze mooie traditie 
gevolg en wel op zondag 18 novem-
ber.

De, volgens de verrai- en rai commis-
sie, verdachte kandidaten, zullen op 
gepaste wijze opgehaald worden en 
moeten in de loop van de middag en-
kele prinsvaardigheidstesten afleggen. 
Maar volgens ingewijden zijn zij nog 
niet heel erg zeker van hun zaak, want 
op de lijst van verdachte kandidaten 
staan maar liefst 19 namen! 

Om iedereen nog maar wat verder 
vooruit te helpen, volgen hieronder 
weer twee aanwijzingen.

9.    Waar rook is, is vuur.
10. Zijn naam schrijf je met een 
       S achteraan.

Het Klooster in het teken van 
het nieuwe Jeugdprinsen trio
Zaterdagmiddag 17 november zal CV de Dwèrsklippels zijn nieuwe Jeugd-
prinsen trio aan het publiek voorstellen. Tijdens een intera ctieve spelshow 
zal de identiteit van het nieuwe jeugdtrio langzaam maar zeker bekend wor-
den.
De kinderen in de zaal gaan op zoek 
naar het nieuwe Jeugdprinsen trio. 
Gedurende de middag stapelen hints 
zich op die leiden tot de bekendma-
king van het nieuwe trio. 
Ook de onlangs gevormde JeugdRaad 
van Elf, deze wordt ieder jaar opnieuw 
samengesteld uit de kinderen uit 
groep acht van de diverse basisscho-
len, zal gepresenteerd worden. Het 
bijzondere aan de Raad van dit jaar is 
dat hij volledig uit meisjes bestaat. 
Ook de Jeugddansgarde is er helemaal 
klaar voor. Zij hebben de afgelopen 
maanden getraind om met een geheel 
vernieuwde dans ten tonele te komen. 
Met hun nieuwe pakjes zal het zeker 
een groot spektakel worden. Als jij de-
ze show bij wil wonen, stuur dan een 
mailtje naar jeugdcarnaval@dwers-
klippels.nl en jouw toegangskaart 
wordt dan via de mail toegestuurd. 
Ook wanneer je denkt te weten wie de 
nieuwe jeugdprins, adjudant en prin-
ses wordt, kun je een mailtje sturen 
naar dit adres. Zoals beloofd hierbij 
nog enkele hints. 

7  Zij is niet van de jurken.
8  Blond, Blonder, Blondst.
9  De één is een vroege vogel, 
    de ander doet het rustiger aan.
10 Hij is vaak in de buurt van een kievit.
11 Ze geven iedereen een vette pluim.

Natuurlijk is er voor diegene die een 
juiste naam weet te raden een mooie 
prijs beschikbaar. 

Dwèrsdebuut C.V. 
de Dwèrsklippels
Nadat er afgelopen zondagavond, 
de 11de van de 11de, bij het Dwèrs-
monument in het Park duidelijk 
‘witte rook’ was, staat niets meer in 
de weg om aanstaande zaterdag 17 
november de nieuwe Prins of Prin-
ses van C.V. de Dwèrsklippels voor 
2013 te verwelkomen.

Rond de klok van 23.11 uur zullen we 
het dan eindelijk weten en voor de 
twijfelaars volgt hier nog een laatste, 
12de  aanwijzing:

12.  "Mooi uit zicht! 
        Een productie waardig." 

Bij deze wordt iedereen die het Carna-
val een warm hart toedraagt, uitgeno-
digd  aanstaande zaterdag de nieuwe 
kartrekker te verwelkomen in Resi-
dentie ‘Het Klooster’. Waar we natuur-
lijk vanaf 21.00 uur eerst afscheid zul-
len gaan nemen van Prins CreHansa 
en zijn adjudanten die het afgelopen 
jubileumjaar mede tot een groot suc-
ces hebben gemaakt.

Prins sJooosje & Adjudant onsJon.

Mistery trio

Nederwetten viert 
carnaval in nieuwe 
accommodatie
Afgelopen zaterdag werd het prin-
senbal van CV de Wetters voor het 
eerst gevierd in de prachtige Multi 
Functionele Accommodatie (MFA) 
aan de Koppel te Nederwetten.

Leden van de carnavalsvereniging 
hebben hard gewerkt om de gymzaal 
gezellig aan te kleden en mede door 
de samenwerking met stichting Ne-
west (beheerder MFA) hebben zij het 
geheel omgetoverd tot een waar feest-
paleis. Door de vele aanwezige dorps-
genoten, zusterverenigingen uit Ger-
wen en Nuenen, en onze eigen CV de 
Wetters is de accommodatie al hele-
maal ingewijd voor Carnaval 2013. 
Prins sJooosje en Adjudant onsJon, 
CV de Wetters heel veel succes in de 
nieuwe residentie.

Alaaf

CARNAVALARIA

Ratten gesignaleerd
In Nuenen c.a. zijn op een groot aantal plaatsen ratten gesignaleerd. De gemeente 
Nuenen en alle Nuenenese politieke partijen zijn hierover door mij op de hoogte 
gesteld.
Mijn vraag was steeds om de bestrijding van de ratten door de gemeente ter hand 
te nemen. Een daartoe, door een aantal politieke partijen ingediende motie heeft 
helaas geen meerderheid behaald in de Gemeenteraad.
Om nu te trachten de Gemeente Nuenen c.a. er toe te bewegen de bestrijding als-
nog ter hand te nemen, heb ik een website gelanceerd, waarop sympathisanten een 
petitie kunnen ondertekenen, waarvan ik het resultaat wil aanbieden aan Burge-
meester en Wethouders van de Gemeente Nuenen.
De website is:  www.rattenplaagnuenen.nl Het motto is:  Nuenen, ratten zat.
U wordt, als ondertekenaar van de petitie, op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken.

Leen Vis , Refeling 7, 5672 CG  Nuenen. 

Lof …en…Blaam
De vernieuwing van de straat met alle onderliggende voorzieningen  veroorzaakte 
natuurlijk ongerief. De werklui deden echter veel moeite dat tot een minimum te 
beperken. Sommige dagen moest het minimaal overgebleven trottoir echter ook 
weg. 
Toen kon ik als scootmobieler niet van mijn huis op de “straat” komen. De man-
nen, die met het karwei bezig waren, maakten voor mij elke morgen een flauw-
aflopend talud met oprij-  en afritmatten. Als dat wegens werkzaamheden stuk/ 
weg moest, kwamen ze zo vlug mogelijk ’n keurig nieuw talud aanleggen. Lof voor 
die geste.
Blaam voor de ambtenaar/ projectleider van de gemeente. 
Omdat ik fysiek ’s avonds vaak niet weg kan, kon ik niet naar de informatie-avon-
den. Op een vraag van mij via zijn mailadres kreeg ik als enige reactie: “Dan moet 
je op de info-avond komen. “  Beetje bot, vind ik.

Piet van Kuijk, Oranjestraat, Nuenen.Prinses Promillia, Teut en Tipsy

Prinses Promillia heet in het dagelijks 
leven Charon van den Boomen (29) en 
is werkzaam bij V&D Eindhoven als 
verkoopadviseur. 
Adjudante Tipsy heet Ellen van de 
Wildenberg (28) en is werkzaam als 

leerkracht LB bij Stichting De Eenbes 
in Geldrop. Adjudant Teut kent men 
als Rob van Gestel (29) en partner van 
Charon, hij werkt als machinaal tim-
merman bij Trend Trap en Deurtech-
niek in Nuenen.

trouwd met Betty. Samen hebben zij  
twee dochters, Mariska (11) en Simo-
ne (9). Johnny is al jaren lid van de 
Raad van 11 en hij voetbalt bij de vete-
ranen van RKVV Nederwetten. 

Tijdens de carnavalsdagen zullen Prins 
sJooosje en Adjudant onsJon  te vinden 
zijn in de M(ega) . F(eest) . A(ccommo-
datie) te Nederwetten waar ze samen 
met familie, vrienden en bewoners van 
Nederwetten en daarbuiten, een fees-
telijk carnaval 2013 hopen te vieren.

Station Charlotte: 
Five A
 
Five A is een passievol muziekgezel-
schap uit Gemert, waarbinnen Ties 
Smits op geheel eigen wijze zijn liedjes 
schrijft en arrangeert. Muzikale por-
tretten van geloof, hoop en liefde, 
vreugde, kinderen, ouders, hartzeer, 
verlangen, verdriet, kortom alles wat 
zich in het leven afspeelt. Verpakt in 
soms rare tonen, soms enkele zinnen, 
een verhaaltje, soms spreekt de mu-
ziek, soms de tekst. De groep beweegt 
zich binnen het singer-songwriter 
genre, maar maakt soms speelse uit-
stapjes naar de blues, Zuid-Amerika 
en scheert soms rakelings langs pop 
en country. Zonder in dit alles de typi-
sche Five A klank te verliezen. Five A 
maakt kleine liedjes groot en grote 
liedjes klein in een voor hen kenmer-
kende sobere manier van muziek ma-
ken. Heidy, zang en accordeon, Mirel-
la, percussie en zang, Willy, bas en 
mondharmonica, Ties,gitaar. 
Zaterdag 17 november vanaf ongeveer 
21.00 uur in Station Charlotte aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen. Www.sta-
tioncharlotte.nl.

Achterlijker dan 
Dwars?
Achterlijker dan Dwars. Dat kan 
klaarblijkelijk in Nuenen. Want met 
dit motto laat Shantykoor Zingerij 
Dwarsgetuigd blijken al 15 jaar (voort)
varend de wind in de zeilen te hebben. 
Zingen over de zee, de authentieke 
zeil- en visvaart, vrouwen en drank, 
het komt vrijdagavond 14 december 
allemaal aan de orde. De afvaart is om 
20.00 uur op het Raboplein in Het 
Klooster. Inschepen kan vanaf 19.30 
uur. De toegang is vrij en iedereen is 
welkom. Als verstekelingen werken 
mee: De Lindespelers, Reederij Over-
tuygt, het Brøderkør en speciaal uit 
Friesland het duo Ankie en Nanne, 
shantyzangers van het eerste uur.
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Voetbal
P R O G R A M M A

Hockey

Wielersport

Zwemmen

BEZORGING:
Telefoon 

06 - 48 69 89 19
cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Oirschot Vooruit - EMK      3-0
Al direct in het begin van de eerste helft was het duidelijk dat EMK tegen 
koploper Oirschot Voouit alle zeilen bij zou moeten zetten om ook dit week-
end te stunten tegen een hoger geplaatst team. 
EMK doelman Cuppen was in de eer-
ste minuten van de wedstrijd de man 
die EMK op de been hield. Met red-
dingen in de 5e en 15e minuut wist hij 
EMK in de wedstrijd te houden. Daar-
na had EMK speler Piet van Dorenma-
len pech dat zijn kopbal geen doel trof. 
EMK kreeg daarna tegen een fel spe-
lende tegenstander geen echte kansen 
meer en was tevreden dat het met een 
0-0 stand de rust in kon gaan. Na rust 
kreeg EMK het steeds moeilijker te-
gen een fysiek sterk Oirschot Vooruit. 
In de 50e minuut moesten tot drie 
maal toe EMK spelers op de doellijn 
hun doelman helpen.  De druk van de 
tegenstander resulteerde in de 52e mi-

nuut in een bal op de EMK doellat. In 
de 61e min. was de EMK doelman 
kansloos na een schot vanaf de 16 me-
ter. Na een afgeslagen EMK aanval in 
de 82e minuut pikte een Oirschot spe-
ler de bal op het middenveld op en 
schoot in direct over de kansloze EMK 
doelman. EMK was verslagen en het 
derde Oirschot doelpunt in de 92e mi-
nuut door de rechtsbuiten was een 
toefje op een terechte overwinning 
voor het beste team deze middag. Na-
mens de supporters een compliment 
voor het spel van Christian Mes-
serschmidt, EMK speler die na een 
blessure periode weer een uitstekende 
wedstrijd speelde. 

RKSV NUENEN
Zaterdag 17 november
SV Venray 1- Nuenen 1   ................ 19.30
Nuenen Vet.A-RKGSV  ................. 16.15
Geldrop-Nuenen Vet.B  ................. 16.15
Zondag 18 november
UNA/Brinvast 2-Nuenen 2   ......... 12.00
Nuenen 3-RPC 2   ........................... 12.00
RKGSV 2-Nuenen  4   ..................... 13.30
Nuenen 5-Geldrop 5  ...................... 12.00
Nuenen 6-Reusel Sport 5 ............... 12.00
Acht 6-Nuenen 7   ........................... 10.00
Nuenen 8-Best Vooruit 10   ........... 12.00
ODC 8-Nuenen 9   .......................... 11.00
Oirschot V. 8-Nuenen 10   ............. 10.00
Dommelen 8-Nuenen 11   ............. 10.00
Nuenen VR1-Wilhelmina VR1   ... 14.00
Nuenen VR2-GSBW VR1   ............ 10.00

RKGSV 
Zondag 18 november 
RKGSV 1 - Vessem 1  ..................... 14.30
RKGSV 2 - Nuenen 4  ..................... 13.30
Boxtel 7 - RKGSV 3  ........................ 10.00
RKGSV 4 - Woenselse Boys 7  ...... 10.30
RKGSV 5  - ETS 4  ........................... 10.00

EMK
Zaterdag 17 november 
De Valk - EMK Classics   ............... 16.30
Zondag 18 november 
EMK 1 - Wilhelmina Boys   ........... 14.30
EMK 2 - Eindhoven av 2   .............. 11.30 
DBS 4 - EMK 3   ............................... 13.00
Gestel 5 - EMK 4   ........................... 12.00
EMK 5 - Best Vooruit 11   .............. 11.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 17 november
Vet. Nederwetten - RKVVO  ........ 16.30
Zondag 18 november
Nederwetten - DVS  ....................... 14.30
Braakhuizen 4 - Nederwetten 3 ... 12.00
RPC 7 - Nederwetten 4  ................. 10.00
Nederwetten Da1 - LSV Da1  ....... 10.00

ZAALVOETBAL COMPETITIE
SPORTHAL DE HONGERMAN 
Zaterdag 17 november
Autobedrijf v d  Heijden- 
Klezie Boys ....................................... 18.45  
van Egdom Security bv-
Heintze / IMpact FC ....................... 19.30 
Gipsy Boys-ACR Reijnders ........... 20.15
 All Stars-ACR Reijnders 
( inhaal wedstrijd )  ........................  21.00

NKV KORFBAL
Zondag 11 november
Tiel 1 - NKV 1  ................................. 17.15

Waalre-Nederwetten             1-5
Nederwetten begon slordig aan de wedstrijd en Waalre had het betere van 
het spel. In de 15e minuut gaf de scheidsrechter een al dan niet terechte 
penalty aan Waalre en die werd door v.d.Looy onhoudbaar ingeschoten. 

In de 35e minuut kopte Toon van 
Rooy een terugspringende bal over de 
keeper in het Waalre doel. 1-1. In de 
43e minuut werd een prachtig uit ge-
speelde aanval van Toon van Rooy en 
Niek Evers door laatstgenoemde per-
fect afgerond 1-2. Hiermee ging ook 
de rust in. Het duurde tot de 70e mi-
nuut voordat de verlossende 1-3 viel. 
Een hardwerkende Pieter Donkers 
veroverde de bal op eigen helft en gaf 
een prima pass aan Toon van Rooy die 
de keeper omspeelde en de 1-3 op het 
scorebord zette.
De ingevallen Jelle Kusters wist ook 
prima de makkelijk scorende spits te 
vinden en dank zij zijn pass vond Toon 
van Rooy opnieuw het Waalrese net 
1-4.

In de 85e minuut gaf Koen van Gorp 

een splijtende pass op Pieter Donkers 
en die klopte op snelheid de hele 
Waal re verdediging 1-5.
Een dik verdiende zege van Nederwet-
ten die dankzij het verlies van LEW de 
koppositie weer fier kan innemen. 
Volgende week  uit naar DVS.

33e Bavaria-veldrit 
Lieshout
Zondag 18 november staat voor de 
33e keer de Bavaria-veldrit van 
Lieshout op de kalender. In het 
gehucht ’t Hof aan de rand van Lies-
hout wordt weer een parcours uit-
gezet met als scherprechter de 
Duvelsberg. Dit is eigenlijk een gat 
waar de renners uit moet klauteren. 

Alle categorieën van de cyclocross 
staan in Lieshout aan de start. Het 
spektakel begint dan ook al om 11.00 
uur. Dan starten de amateurs voor hun 
40 minuten wedstrijd. Een uur later de 
veteranen. Vervolgens komt de jeugd 
in actie. Hun wedstrijd beslaat 30 mi-
nuten en begint om 13.00 uur. Om 
14.00 uur starten de junioren en een 
minuut later de dames. Zij hebben 
ook weer 40 minuten voor de wielen. 
De hoofdschotel om 15.00 vormt de 
elite/beloften. Een greep uit de favo-
rieten; Jordy Luisman, de winnaar van 
vorig jaar. Oud winnaars Roy van 
Heeswijk en Rik van IJzendoorn. Ver-
der Daan de Jonge, Bart Barkhuis en 
Harm van der Sanden en enkele Bel-
gen.

 Nuenen - UNA      1-4 
Een wedstrijd met een hoofdrol voor scheidsrechter Souwen. Binnen tien 
minuten had de leidsman al zijn stempel op de wedstrijd gezet. Beslissingen 
die nadelige gevolgen zouden hebben voor de thuisploeg en het verdere ver-
loop van de wedstrijd bepaalde. Een pass op middenvelder Werts van Rick 
Wijnen werd vervolgens een voorzet die bij de eerste paal werd binnen 
gekopt door Coen Jansen en resulteerde in een vroege 1-0.

Twee minuten later beging Koen Bots 
een overtreding aan de zijkant van het 
veld. Eelco Horsten werd flink geraakt 
en Bots kreeg een hele terechte gele 
kaart.
Scheidsrechter Souwen floot voor een 
indirecte vrije trap op de plaats waar 
Koen Bots (ongeveer) het veld was in-
gekomen na een blessurebehandeling 
en toonde Bots zijn tweede gele kaart. 
Een actie afgerond door Isbouts met 
schot van 11 meter werd prima in de 
hoek geschoten. Keeper Voogt was 
kansloos en de 1-1 was terecht gezien 
het veldspel.
Nuenen liet zich niet uit het veld slaan. 
Een pass van Christianen die geraakt 
werd door Rick Wijnen gaf Mark 
Werts de gelegenheid om alleen op de 
goal van UNA te lopen. Rick van den 
Oever greep keurig in, maar dit bleek 
niet nodig te zijn geweest, want er was 
al gevlagd voor buitenspel. In de twee-
de helft ging UNA met iets meer ge-
drevenheid door waar het in de eerste 
helft mee eindigde. 

Een, wederom onterecht gegeven, 
vrije trap van de zijkant net buiten de 
zestien genomen door Isbouts bracht 
Jelle Schijvenaars in stelling om raak te 
koppen. En enkele minuten later legde 
Schijvenaars de bal terug op Barten 
die in één keer Erwin Isbouts in stel-
ling bracht om voor een (bijna) leeg 
doel de bal in te schieten. In drie mi-
nuten had UNA de wedstrijd beslist. 
Trainer Pierre van den Eeden wisselde 
Tommy Jacobs en nam daar duidelijk 
de speler in bescherming tegen (onno-

dige) gele kaarten. Datzelfde deed hij 
bij Noël Jansen nadat hij een hele on-
besuisde overtreding had begaan.    
Nuenen ging nog wel op zoek naar de 
goal van de tegenstander, maar de 
ploeg was zichtbaar moe gestreden. 
Mark Werts wist nog tot scoren te ko-
men voor Nuenen, maar zijn lobje 
over de keeper werd afgekeurd. De as-
sistent van de scheidsrechter had bui-
tenspel geconstateerd. Steven Barten 
maakte er op fraaie wijze nog 1-4 van 
en de ploeg van aanvoerder Mark van 
Boekel heeft nu voor de vijfde keer op 
rij een overwinning behaald. Trainer 
Jurgen Dirkx nam de felicitaties dank-
baar in ontvangst. Hij liet weten dat hij 
er niets aan kon doen toen men zei dat 
het een cadeautje was van de scheids-
rechter. Bij Nuenen was men na de 1-3 
al een beetje bezig met volgende week. 

Z&PV Nuenen 
stijgt op ranglijst 
competitie
Tijdens de 2e ronde van de vereni-
gingscompetitie heeft de ploeg van 
Z&PV Nuenen goede zaken gedaan. 
In een onderling duel versloegen ze 
TRB-RES uit Tilburg met bijna 80 se-
conden, eindigden ze op plaats 11 in 
deze ronde en steeg de ploeg van 
plaats 15 naar plaats 12 in de tussen-
stand. Ronden 3 en 4 worden in janu-
ari en maart 2013 gezwommen. 
Maar liefst 40 zwemmers wisten op 1 
of meerdere afstanden hun persoon-
lijke record te verbeteren en de overi-
ge zwemmers kwamen vrijwel alle-
maal vlak bij in de buurt. Een mooi 
gegeven richting de Brabantse Sprint 
Kampioenschappen over anderhalve 
week in de Tongelreep in Eindhoven. 
Daar zullen 35 zwemmers van Z&PV 
Nuenen aan de start verschijnen en 
een gooi gaan doen naar eremetaal.

JA1 in de topklasse
JA1 van Hockey Club Nuenen is afgelopen zaterdag kampioen geworden in 
de subtop. In een spannende thuiswedstrijd  met heel veel publiek versloeg 
het team de nummer twee uit de poule, het tweede team van Oranje Zwart 
met 2-1. Na de winterstop speelt JA1 op het hoogste niveau in de regio: de 
topklasse!

Linksboven Thijs Stokmans, Sven Hessing, Freek Modderman, Pieter Sarton, Jop 
van Hoften, Joep Linders, Koen van der Heijden, Reinout Heijnerman, David Bek-
kers (K), Rick Hofland, Erik Meulman. Onder van links naar rechts Dirk Fickinger, 
Maxim Zwaan, Thomas van Merode (coach), Luuk Bergman. Niet op de foto Mo-
nique Zwaan (manager).

Ingezonden brieven
Paddenstoelen in de Klamperlaan? 
Het paddenstoelenseizoen is weer aangebroken. Ook onze wakkere gemeente heeft 
gemeend een bijdrage te moeten leveren door het aankondigen van de plaatsing 
van een paddenstoel op de rijweg van de Klamperlaan. Er wordt daar blijkbaar te 
hard gereden en dus smijten we er weer een obstakel tegenaan. Zo’n paddenstoel is 
een ijzeren gevaarte waar je met de auto alleen stapvoets overheen kunt rijden. 
Tennminste als je er geen hernia of erger aan wilt overhouden. Degenen die regel-
matig de fietsoversteek Lyndakkers – Hoge Brake over rijden zullen dit kunnen be-
amen. Daar liggen ook twee van die dingen. Tussen haakjes: Het gevolg daar is dat 
iedere autobestuurder meer aandacht heeft voor het zo goed mogelijk mijden van 
de paddenstoelen dan voor de fietsers!
Nu gaat ook de Klamperlaan de zegeningen van zo’n paddenstoel leren kennen.
Auto’s zullen sterk afremmen en vervolgens weer optrekken. Dat betekent: Extra 
lawaai en extra emissie van vuil uitlaatgas. (Mijn auto rijdt 1 op 18 bij constant 
50 km/uur en 1 op 5 bij rustig(!) optrekken).
Een ander punt is dat die paddenstoelen levensgevaarlijk zijn voor tweewielers 
(motor- en scooterrijders).  Voor meer informatie daarover verwijs naar de site 
van de Motorrijders Actie Groep.
In dit verband is nog interessant te weten dat enkele jaren geleden op de weg van 
Riethoven naar Westerhoven ook paddenstoelen werden geplaatst als snelheids-
remmers. Na 3 maanden waren ze weer verdwenen!! Iets vergelijkbaars gebeurde 
in Heeze. Daar wilden de bewoners een drempel in de Geldropseweg. Ook die was 
na 3 maanden op verzoek van dezelfde bewoners verdwenen! Ze werden gek van 
het afremmen en optrekken van de auto’s.
Het lijkt me verstandig dat het gemeentebestuur van Nuenen nog eens goed na-
denkt over die paddenstoel in de Klamperlaan. De bedoeling is natuurlijk goed, 
maar hier lijkt me het middel erger dan de kwaal.

Ir. Marinus Jansen, Constantijnstraat 47, 5671 XD Nuenen

Rikken bij NKV
NKV start weer met Rikavonden in de 
kantine op het Wettenseind. Het eve-
nement wordt nu voor de achtste keer 
georganiseerd. De rikavonden zijn een 
vast evenement geworden in de NKV-
kantine gedurende de periode dat de 
sportactiviteiten van NKV in de Hon-
german plaats vinden. Op verschillen-
de vrijdagavonden strijden de deelne-
mers om de titel ”Rikker van NKV”
 
De eerste  rikavond zal plaats vinden 
op vrijdag 16 november en begint om 
20.00 uur. Niet alleen leden, maar ook 
niet leden zijn welkom. Iedere avond 
wordt er gespeeld om een aantal dag-
prijzen. Aan het einde van de 8 avon-
den zal een eindklassement worden 
opgemaakt, waarbij per deelnemer de 
beste 5 dagresultaten mee tellen voor 
het eindresultaat. De avonden begin-
nen in principe om 20.00 uur. De an-
dere rikavonden zijn op : 7 en 21 de-
cember, 11 en 25 januari 2013, 15 
februari 2013, 1 en 15 maart 2013. Info 
bij Leonard Hazenberg, 2836662

Country dansen in 
Mariahout
Komende zaterdagavond 17 novem-
ber is er de maandelijkse Country 
Dance Party op cd-muziek in de zaal 
van het Buurthuis,  Bernadettestraat 
43  in Mariahout. De organisatie is in 
handen van The Black Longhorn en 
alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door de eigen country-dj 
Henk. Aanvang: 20.00 uur. Tevens be-
staat er een mogelijkheid om in te 
schrijven voor de jaarlijkse Oud- en 
Nieuwparty op 31 december.

Kienen Katholieke 
Vrouwenvereniging 
Lieshout
Op 16 november is het weer kienen in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is vanaf 19.00 open. Ie-
dereen is van harte welkom. Bij een 
grote opkomst wordt er een extra ron-
de gekiend.

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

1
+

1
 G

R
A

TI
S:

 u
 o

n
tv

an
g
t 

5
0
%

 k
o
rt

in
g
 o

p
 d

e 
to

ta
al

p
ri
js

 v
an

 2
 p

ro
d
u
ct

en

Ola Viennetta
alle varianten
650 ml
2.23-2.49

Jan Linders
Zeeuwse mosselen
1000 gram
3.98

Fleuril, 
Witte Reus 
of Color Reus
alle varianten
voordeelverpakking
2367-2700 ml/gram
10.34-11.70P
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Milner
kaasplakken 30+
alle varianten
175-375 gram
2.19-4.29 P
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Meer dan 

50x
1+1 gratis

Kipfi let
450 gram     
3.69

Kipdrumsticks
gekruid of naturel 
700 gram     
3.99 
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Acties geldig van maandag 12 november 
t/m zondag 18 november 2012
www.janlinders.nl

VRIES-
VERS


	RdL wk46 2012
	VP 46
	Tekst gemeente wk46
	Adv  Kersvers wk46
	Adv Winkelhart v Nuenen wk46
	Adv Marilot wk46
	Tekst oproep2 wk46
	Adv Profita wk46
	Tekst begrotong wk46
	Lindeblaadjes wk46
	Tekst is fusie wk46
	Adv Joop wk46
	Tekst kerk wk46
	Tekst carnavalaria wk46
	Tekst sport wk46
	Adv Jan Linders AP wk46




