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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

AfwEZIG
van 14 t/m 18 oktober

J. kroon en i.r. steenstra 
huisartsen

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Monique Gevers en 
Karin van Deursen 
openen winkel in 
het Park

Nieuw boek 
Anja 
Vereijken

Jaargang 55 • Nr. 40 • 3 oktober 2013 

Nuenens 
Mannenkoor 
zingt 
monumentaal 
in Mechelen

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

 Winter harde Violen
uit eigen kwekerij

Normaal € 3,95 
per tray à 12 stuks

Nu 3 Trays Violen 
voor maar 
€ 10,-

Koninklijke Onderscheiding 
voor Ton Crooijmans
Afgelopen zaterdag 28 september is op de jaarlijkse feestavond afscheid 
genomen van Ton Crooijmans, Ton nam na 27,5 jaar afscheid van het Nue-
nense vrijwillige Brandweercorps.

Burgemeester Houben prees de inzet 
van de brandweer en van Ton in het 
bijzonder. De burgemeester vertelde 
dat hij in de laatste jaren het Nuenense 
korps goed heeft leren kennen en 
sprak zijn waardering uit voor wat het 
korps presteert en dat alles naast het 
reguliere werk.
Houben sprak ook over de regionali-
sering die op 1-1-2014 zijn beslag 
krijgt. Houben dankte ook de partner 
van Ton, Noor Crooijmans voor haar 
medewerking in al die jaren, want het 
leven van een partner van een vrijwil-
lig brandweerman/vrouw is niet altijd 
makkelijk. Daarna speldde Burge-
meester Houben de Koninklijke On-
derscheiding op “Lid in de orde van 
Oranje Nassau”.

Vervolgens roemde postcommandant 
Eric Kuijten zijn korps en Ton in het 
bijzonder, voor de niet aflatende inzet 
voor de Nuenense burgers, en felici-
teerde Ton met zijn Koninlijke Onder-
scheiding. Hij zei dat Ton de laatste 
brandweerman is van een generatie 
die veel heeft zien veranderen bij de 
Brandweer. 
De burger verwacht dat de Brandweer 
24/7 beschikbaar is, en daar doen ze 
samen enorm hun best voor. De vrij-
willige Brandweer is al lang niet meer 
vrijblijvend en van de Brandweermen-
sen wordt heel veel verwacht.
Gelukkig is de Nuenense Brandweer 
een club waar ook veel verwacht van 
kan worden en die gezamenlijk ook 
veel voor elkaar krijgt.
Een gunstig signaal was de grote ani-
mo om erbij te komen. Er zijn de afge-
lopen weken liefst 13 sollicitanten 
geweest en inmiddels zijn er een drie-
tal nieuwe mensen aangenomen.
Allemaal mensen die zich 100% willen 
inzetten voor de Burgers van Nuenen.
Tel daarbij op dat de groep vrijwilli-
gers erg gemotiveerd is en dat blijkt 
ook op de momenten dat ze activitei-

ten doen buiten het drukke program-
ma van de brandweer.

Vervolgens dankte Eelco Riet als voor-
zitter van de personeelsvereniging 
Ton voor zijn verdiensten binnen de 
personeelsvereniging en zijn 10 jaar 
voorzitterschap.
Hij overhandigde Ton en Noor een en-
velop en natuurlijk een prachtige bos 
bloemen. Ton is vanaf nu actief lid bij 
de oud-leden van Brandweer Nuenen 
die maandelijks bij elkaar komen en 
wekelijks in tweetallen bardienst 
draaien hetgeen erg gewaardeerd 
wordt door de actieve leden.

 30 jaar Hoighe Donce, koorkunst van alle tijden
Door Marieke Suters

et 30-jarig jubileum van zangkoor Hoighe Donce uit Hooijdonk 
wordt groots gevierd in Nuenen op zondag 6 oktober om 15.00 in 
de Clemenskerk. Tijdens hun jubileumconcert doen ze een ode 
aan duizend jaar koormuziek. 

Burgemeester Houben feliciteert Ton Crooijmans met zijn Koninlijke Onderscheiding.  
    (foto Mike van der Kallen)

Hoighe Donce. 

Het koor is opgericht op 29 december 
1982. De naam komt voort uit de 
plaats waar het koor ontstaan is. 
Hooijdonk had in de middeleeuwen 
de naam Hoighe Donce. Het koor was 
een hechte club die naast zingen ge-
zellige dingen met elkaar deed. Op dit 
moment is de langstzittende persoon 
al 13 jaar lid. Het niveau van het koor 
is samen met de jaren vooruit gegaan. 
“Mensen willen er echt voor gaan om 
beter te zingen”, vertelt bestuurslid 
Bert van de Meeberg.

Met de komst van dirigent Tom Su-
ters liggen de verwachtingen ook wat 
hoger en werd er meer aandacht be-
steed aan stemvorming. “Bij elk con-
cert denk ik altijd: we hadden eigenlijk 
nog één repetitie moeten hebben. De 
uitvoeringen hebben altijd op de rand 
gelegen van wat ze kunnen”, aldus 
Tom. Voor hem is dat een goede ma-
nier om te werken. “We hebben altijd 
gezongen op de top van ons kunnen”, 
voegt Bert daaraan toe. “En die top is 
steeds wat hoger gaan liggen.”

“Er wordt al duizend jaar in koorver-
band gezongen en ik vind het leuk om 
uit die hele periode de mooie en leuke 
dingen te halen”, vertelt Tom. Het ju-
bileumconcert is voor het koor een 

perfecte gelegenheid om de veelzij-
digheid van koormuziek te presente-
ren. “Zo hebben we dit keer ook een 
spreekkoor”, legt Tom uit. Een spreek-
koor zingt geen toonhoogtes, maar 
spreekt met elke stem tekst ritmisch 
door elkaar. 

Hoighe Donce heeft de laatste jaren 
onder Tom al vaker nieuwe dingen 
uitgeprobeerd. Tom: “Ik vind het al-
tijd leuk om mensen in contact te 
brengen met muziek die nieuw voor 
ze is. Dat houdt mensen hopelijk fris 
en geeft ze misschien nieuwe waarde-
ring voor wat voor koormuziek er al-
lemaal bestaat. In de afgelopen vijf 
jaar dat ik hier ben heeft Hoighe 
Donce toch wel kennis gemaakt met 

muziek die ze niet eerder gezongen of 
gehoord hebben. Dat zag ik ook wel 
als mijn taak om bij een koor als 
Hoighe Donce te doen”, vertelt de di-
rigent.  

Wat misschien als een verrassing 
komt, is dat dit jubileumconcert te-
vens het laatste concert wordt voor 
Hoighe Donce. “Hierna moeten we 
helaas stoppen met het koor. Om fi-
nanciële redenen  kunnen we het ons 
helaas niet meer veroorloven. De 
keuze hiervoor was niet makkelijk”, 
vertelt Bert. “We hebben ook een ge-
zellig koor. We hebben allemaal een 
band met elkaar. En dat stopt nu, we 
hebben nog wel gezocht naar manie-
ren om bij elkaar te kunnen blijven, 
maar dat is niet gelukt.” 

Dit laatste concert gaat dus naast een 
jubileum ook een afscheid worden. 
“We eindigen met het Gloria van Vi-
valdi. Met medewerking van instru-
mentalisten en solisten. Zo willen we 
op een muzikaal uitbundige manier 
afscheid nemen van ons publiek en 
vieren dat Hoighe Donce als klein 
zelfstandig koor het toch maar liefst 
30 jaar heeft volgehouden!”, sluit Bert 
af. 

________________________________ 

“De uitvoeringen 
hebben altijd op de 

rand gelegen van wat 
ze kunnen.” Tom Suters, 
dirigent Hoighe Donce.

________________________________
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Bezoek een atelier
Dit weekend 5 en 6 oktober kunt u 

weer een kijkje nemen in de 
ateliers van kunstenaars in Eind-

hoven en de regio. Infopunt: 
Bibliotheek Witte Dame. In Nue-

nen zijn er 7 ateliers die u kunt 
bezoeken. Dit is mogelijk a.s. 

zaterdag en zondag van 11.00 uur 
t/m 17.00 uur. In het schildersate-

lier van Door Rijlaarsdam op de 
Arendhof 23 is er ook informatie 

verkrijgbaar over de andere 6 
adressen. U bent van 

harte welkom!

OPENBARE BASISSCHOOL NUENEN

INLOOPAVOND donderdag 10 oktober 
18.00 - 19.00 u. op beide locaties
meer info derietpluim.nl/nieuws          
volg ons op
facebook.com/OBSderietpluim

Open huis OBS de Rietpluim
Iedereen is welkom om op donderdag 10 oktober tussen 18.00 en 19.00 uur 
te komen kijken in de groepen. Op beide locaties kunt u in alle groepen 
zien hoe er de afgelopen weken is gewerkt aan verschillende thema's. De 
school is een grote tentoonstelling van presentaties, werkstukken, foto's, 
speelhoeken en informatie. Kortom: veel te zien en te beleven.
Wordt uw kind komend jaar 4 jaar en 
mag hij / zij naar de basisschool? Loop 
ook dan bij ons binnen om een kijkje 
te nemen en proef de sfeer op onze 
school. Bent u niet in de gelegenheid 
om 10 oktober te komen, neem dan 
contact met ons op om op een ander 
moment kennis te maken met de Riet-
pluim. Wij ontvangen u graag.

OBS de Rietpluim
Hoofdlocatie, Van Duynhovenlaan 15 
Nuenen. Locatie Oude Landen, Ouw-
landsedijk 27 Nuenen
www.derietpluim.nl. 
Contact: 
sandra.swinkels@derietpluim.nl.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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COLLECTE
In de week van 6 t/m 12 oktober 2013 wordt gecollecteerd door de 
Nederlandse Brandwonden Stichting.

VERKEER
Verkeersmaatregelen tijdens Vincent van Gogh rit

Op zondag 6 oktober a.s. wordt de jaarlijkse Vincent van Gogh rit 
gehouden. De start en finish vinden plaats in het centrum van Nuenen. 
Alle wegen rondom het park zijn dan de gehele dag (tot 18.00 uur) 
afgesloten voor het verkeer. Ook parkeren rondom het park is op die 
dag niet toegestaan.

UITNODIGING OPENBARE VERGADERINGEN
De commissievergadering:
•	 De	commissie	ABZFin	vergadert	op	3	oktober	2013

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis.

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl. Burgers 
kunnen in deze openbare vergaderingen gebruikmaken van het spreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 2631631 of email 
griffie@nuenen.nl

BLADCAMPAGNE 2013   
BINNENKORT VAN START
In het najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. Om 
de overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te beperken wordt er bin-
nenkort gestart met het verwijderen van de bladeren op hoofdwegen, 
fietspaden en in de wijken. Het verwijderen van het blad van de wegen 
is voor de verkeersveiligheid en om te voorkomen dat de straatkolken 
verstoppen. Hoofdwegen en belangrijke fietspaden zijn daarom als 
eerste aan de beurt. Daarna volgen woonstraten, grasvelden en plant-
soenen. Afgevallen blad is goed voor het bodemleven. Daarom ruimen 
we alleen waar nodig blad. Van grote stroken bosplantsoen worden 
alleen de randen grenzend langs wegen geruimd. Uit de smalle groen-
stroken verwijderen we al het blad. 

Vegen en zuigen 
Met bladzuigers en veegwagens ruimen we de bladeren van de verhar-
ding. Om efficiënt te werken harken we gelijktijdig de randen van 
plantsoenen uit. Dit blad zuigen we ook op en voeren we af. We heb-
ben de voorkeur om het blad zo snel mogelijk te ruimen omdat direct 
na het vallen het blad nog redelijk licht is. Als het blad langer blijft 
liggen is het lastiger te ruimen omdat het vast gaat zitten. 

Op plekken waar veel blad ligt, kunt u ook zelf een bijdrage leveren bij 
het opruimen van de bladeren. Het blad uit de straat mag u op een 
hoop, bijvoorbeeld op een grasstrook of in de goot, bij elkaar vegen, 
zodat de veegploeg het blad eenvoudig mee kan nemen. 

Wanneer?
De planning van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van weersin-
vloeden zoals nachtvorst en regen. Ook de soort boom heeft invloed 
op de wijze van werken. Eiken laten bijvoorbeeld het blad geleidelijk 
vallen, terwijl Platanen dit in één keer doen. Daarom is vooraf geen 
exacte planning per wijk of buurt te geven. Het streven is om in de 
bladvalperiode gemiddeld in 2 of 3 keer in de woongebieden het blad 
te verwijderen, waarbij we rekening proberen te houden met die plaat-
sen waar veel grote bomen staan. Langs hoofdwegen en belangrijke 
fietspaden wordt het blad vaker verwijderd.

Blad uit uw tuin
Blad uit eigen tuin moet u zelf verwijderen en is voor eigen rekening. 
Indien u hiervoor mogelijkheden heeft kunt u het overtollige blad ook 
op een composthoop op slaan. De compost kunt u dan gebruiken 
voor de borders in de tuin.

Bladkorven
In de gemeente Nuenen c.a. worden begin oktober, verspreid over de 
hele gemeente, ca. 110 stuks bladkorven geplaatst. Vanwege het fre-
quente en intensieve beheer kunnen wij echter niet op meer plaatsen 
bladkorven plaatsen. Een lijst van locaties van de korven kunt u te-
rugvinden in de afvalwijzer van de gemeentelijke website.
De gemeente heeft haar bladkorvenplan geoptimaliseerd. De locaties 
zijn zorgvuldig geselecteerd. Verder is er gekeken naar de aanwezigheid 
van grote gemeentebomen op de locaties, vullingsgraad, vervuiling, 
vernieling en optimaal gebruik van de bladkorven in de voorgaande 
jaren. Op basis van deze gegevens wordt dit jaar op een aantal locaties 
geen bladkorf geplaatst. De bladkorven zijn alleen bedoeld om het 
bladafval van de openbare wegen en plantsoenen in te deponeren.

Het is verboden om:
•	 Takken	of	ander	afval	in	de	korf	te	deponeren!	

•	 De	korven	te	verplaatsen!	
•	 De	locaties	zijn	zoals	gezegd	zorgvuldig	gekozen,	rekening	houdend	

met de routing van de aannemer verkeersveiligheid en bereikbaar-
heid van ondergrondsevoorzieningen

•	 Het	(bij)plaatsen	van	eigen	korven!	
Bij constatering hiervan zullen deze bladkorven worden verwijderd 
en niet meer teruggeplaatst!

Ongemak
Gedurende de periode dat het blad geruimd wordt zal er enig ongemak 
zijn van bijvoorbeeld machinegeluiden of opwaaiend vuil. Ook is het 
mogelijk dat wij u vragen uw auto tijdelijk elders te parkeren om het 
ruimen van het blad mogelijk te maken. 

Plastic hoesjes niet bij het oud papier.
Steeds vaker zit het reclamedrukwerk verpakt in een folie. De hoesjes 
horen niet bij het oud papier, maar kan in de plastic heroes zak. De 
folders en tijdschriften horen natuurlijk bij het oud papier.

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2014

AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING 
BOVEN EEN KANDIDATENLIJST
Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten kan een politieke groepering, die een vereni-
ging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding 
niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de 
Tweede	Kamer	of	provinciale	staten	is	geregistreerd,	aan	het	centraal	
stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij 
op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 let-
ters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden 
van de raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 
woensdag 19 maart 2014 wenst te laten registreren, moet een verzoek 
daartoe uiterlijk op maandag 23 december 2013 om 12.30 uur schrif-
telijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf 
euro vijftig worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening 
van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. 
Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkie-
zing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van
 de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de
	 Kamer	van	Koophandel	en	Fabrieken;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering houdende 
 aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend
 gemachtigde bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende 
de registratie van een politieke groepering worden op het Gemeente-
huis Nuenen c.a. verstrekt door cluster Bevolking, Jan van Schijnvelt-
laan 2.

Plaats:  Nuenen 
Datum: Maandag 30 september 2013

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

M.J. Houben MBA

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2014/ 
KANDIDAATSTELLING
De burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maakt het 
volgende bekend:

1. Op 3 februari 2014 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van 
de leden van de raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij het cluster Bevolking aan het adres Jan van 
Schijnveltlaan 2, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 
tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
 - de lijsten van kandidaten (model H 1)
 - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun 
  kandidaatstelling (model H 9)
 - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de
  politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door
  samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen
  of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
 - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst 

 (model H 4)
 - de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidaten-
  lijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de
  dag van de kandidaatstelling op het Gemeentehuis van Nuenen c.a.
  kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehon-

derdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit 

bedrag op rekeningnummer BNG 28.50.06.169 / Giro 10.74.156 
ten name van cluster bevolking, verkiezingen, tenzij bij de laatst-
gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de 
inlevering van kandidatenlijsten worden op het Gemeentehuis van Nuenen 
c.a. verstrekt door het cluster Bevolking, Jan van Schijnveltlaan 2.

Plaats:  Nuenen
Datum:  Woensdag 25 september 2013

De burgemeester voornoemd,
M.J. Houben MBA

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:

•	 25	september	2013,	ter	hoogte	van	Parkstraat	26,	kappen	boom	
(kappen).

Deze aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvragen	kan	geen	bezwaarschrift	
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is 
verleend. Als u een aanvraag wil inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. Dat kan via de 
website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij ons klantcontact-
centrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

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

•	 23	september	2013,	Constantijnstraat	45,	5671	XD,	plaatsen	erker	
(bouwen bouwwerk en gebruik bouwwerken of gronden in strijd 
met bestemmingsplan).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetreffende	besluiten	
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekend-
making (verzenddatum) van het besluit, op grond van de Algemene 
wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	College	van	bur-
gemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA 
Nuenen. 

Als u een dossier zelfstandig wil inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

PUBLICATIE
Publicatie Verordening en beleidsregels individuele voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Nuenen c.a. 2013 

Op donderdag 20 december 2012 heeft de gemeenteraad de Veror-
dening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Nuenen c.a. 2013 vastgesteld. 

De verordening en beleidsregels zijn gewijzigd op grond van een uit-
spraak	van	de	Centrale	Raad	van	Beroep.	Deze	uitspraak	stelt	dat	
gemeenten	geen	inkomensgrens	mogen	hanteren	voor	het	Collectief	
Vraag	 Afhankelijk	 Vervoer	 (CVV).	 Dit	 betekent	 dat	 ook	 de	 gehan-
teerde inkomensgrens voor de doelgroep 65+ hiermee vervalt. De 
verordening en beleidsregels zijn hierop aangepast en treden met te-
rugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2013. 

De Verordening en beleidsregels liggen gedurende 4 weken ter inzage 
bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	in	het	gemeentehuis.	Deze	
balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Op de site www.nuenen.nl kunt u ook de verordening inzien.

Nuenen, 26 september 2013

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

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.
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via www.nuenen.nl.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 4 & 5 Okt: 
Veldverse Prei, hele kilo ............ 0,69
lavallee Blauwe Druiven, hele kilo 2,98
Paddenstoelenmix, 250 gram 2,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 7 OktOBer:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo ................... 0,69
DINSDag 8 OktOBer:

Spitskool, panklaar, hele kilo ............. 0,99
WOeNSDag 9 OktOBer:

rodekool, panklaar, hele kilo ............. 0,99
DONDerDag 10 OktOBer:

gewassen Spinazie, per zak 1,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 4 t/m 10 Okt:

NW.Oogst Jonagold, hele kilo 1,49
NW.Oogst golden Delicius, hele kilo 1,49
griekse Wittekool salade, 250 gram 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  1,99

NIEUWE OPENINGSTIJDEN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

     

KERSVERS
Wij wensen onze buurman veel

succes, met hun nieuwe bakkerij!

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Lekkers van de Echte Bakker!!!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

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

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

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

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!

Dierenspeciaalzaak

Weverstraat 19 • NueNeN • tel. 040 - 283 83 33

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.cOm

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze Facebook pagina!

4 OKTOBER DIERENDAG
10% KORTING 

OP HET HELE ASSORTImENT EN EEN 
cADEAUTJE VOOR ELKE KLANT!*

*1 CADEAUTJE PER GEZIN

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

alvershool 5a, gerwen, 040-2847272
email info@andrevanrooij.nl

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop bloeiende
Winterharde Violen
GrootbloemiG - mini - Alles vAn eiGen kwekerij

Potchrysanten & Hei
Snijbloemen vanaf
& Boeketten € 7,95

WeeKenDAAnBieDinG!
Herfsttaartje nu € 8,95

Actie GeldiG op 4 en 5 oktober

HerfStWorKSHoPS
op 9, 10, 16 & 17 oktober

voor meer info neem even contact met ons op of loop even binnen.

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

OPENINGSKNALLER
3 BRODEN NAAR KEUzE + 
LUxE BIG SHOPPER

 NU € 5,65
4 GEBAKJES NAAR KEUzE

 NU € 5,00
4 HARDE BROODJES NAAR KEUzE

 NU € 1,00
WORSTENBROODJES

 4 + 1 GRATIS
SPEcULAAScAKE

 NU € 4,00
NOUGATINE IJSTAARTJE

 NU € 6,95
Openingstijden verruimd!
maandag - donderdag 08.30 - 18.00

vrijdag 08.30 - 20.00 Zaterdag 0800 - 17.00

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Iedere 
2e Rookworst .GRATIS
100 gr. Snijworst +
100 gr. Boterhamworst ........2,00
Sole Mio
100 gram ......................................2,45

Italiaanse Week
2 Porties Lasagne
Met GRATIS potje Pesto 
en 2 Rustico broden .................9,95
Pasta Pakket
500 gr. Gehakt +
Eier Pasta +
Tomatensaus ....................9,95

kOOPJe

SPecIal



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.

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

Rond de Linde iedere 
donderdag 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

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

Weer een primeur bij: 
www.garrarufa-nuenen.nl

Nieuw! 
Spray-tanning voor kleur 

en glans in je leven.  
Meer info: 

bezoek onze website of
bel naar 040-7870338.

tE huuR: 75m2. Spegelt 
21, Nuenen. 040-2831679.

Nagelstudio ALtA GRAcE 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling € 19,50 
Voetmassage € 16,00 Ma-
nicure behandeling € 16,00. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! 
Diabetes en reuma aan-
tekening. Marieke van der 
Hijden. 06 - 50 57 11 83. te koop: cONIFEREN. 

Diverse soorten en 
maten. voor haag, 
tuin en terras. tel. 06 
- 51 99 83 11.

DRuMS- EN BASGItAAR-
LESSEN IN NuENEN. 
Door ervaren docent. Alle 
niveau’s! Kijk op www.bass-
endrumschoolnuenen.nl of 
bel 06 - 39 60 75 46.

Daarom doneren wij de hele 
maand oktober € 5,- aan de 
WSPA van iedere bezoeker 

en elke behandeling.

Bij Garra Rufa Nuenen
Is het altijd DIERENDAG!

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

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

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

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

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? tRIMSALON 
ALA pLutO. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  www.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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
Controle over je onderbewustzijn
• Hypnose verandert je leven als jij het wilt.
• Afvallen en op streefgewicht blijven.
• Stoppen met roken.
• Chronische pijn bestrijding enz. enz.

Kan ondersteund worden met: 
Natuurgeneeskunde / Bio resonantie, Shiatsu massage, Voetzonereflex.

Voor een afspraak of informatie: René van der Valk. 
Hypnocoach/Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut. 
Tel. 06-51334155. Email: r.valk41@gmail.com

R.P.A. van der Valk

6 OktOBER vLOOI-
ENMARkt Sporthal Bis. 
Bekkers, Avignonlaan 1 
Eindhoven. 80 kramen 
bomvol! 9-16 uur. 06 - 20 
29 98 24.

tE huuR GEvRAAGD: 
Appartement / woonruimte 
voor jonge alleenstaande 
vrouw. Max € 650,- Tel. 06-
40 51 07 12.

www.janssenbelastingadvies.nl       tel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Register Belastingadviseurs 

Aangifte erfbelasting
Als u dit zelf invult betaalt u waarschijnlijk teveel belasting!

ParticuLiere seNioreN thuishuLP
Mist u wat extra gezelligheid of hulp om activiteiten te ondernemen?
Wij zijn 2 jonge vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van 
een auto en wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een 
bezoek aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis.

Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
06-50878600 of 06-12892082. Vergoeding in overleg.

EINDELIJk DE Op-
LOSSING vOOR kALk 
OF SchIMMELNAGELS!! 
Behandeling met de FOX 
3 Laser. Geweldige resul-
taten! Geen  schade-
lijke medicijnen of 
smeersels meer no-
dig! INStItuut ZIL-
vERSchOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

LASt vAN OvERBEhA-
RING? Permanent ontha-
ren mbv. DIODE LASER; 
de beste methode voor 
ontharen,  ook elektrisch 
ontharen, nu beginnen vol-
gende zomer niet meer sche-
ren! Vergoeding door ziekte-
kostenverzekeraar mogelijk.  
Ook voor mannen!  INStI-
tuut ZILvERSchOON 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.

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

KASTEN OP MAAT
geheel naar uw wens gemaakt
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Leerling-dirigenten oefenen bij 
brassband De Vooruitgang
Brassband De Vooruitgang biedt sinds enige jaren derdejaars leerling-diri-
genten van de Tilburgse opleiding Kunstbalie de mogelijkheid voor praktijk-
ervaring. De Nuenense brassband vindt het belangrijk om ruimte te bieden 
aan nieuw muzikaal talent, zodat deze zich optimaal  kunnen ontwikkelen.
Op de maandagavondrepetitie krijgen 
drie dirigenten in spé de kans om voor 
de band te staan en hun studiewerken 
door het orkest te laten spelen. Zo 
stonden recent de leerlingen Frank 
Brouwers, Roel Burger en Hilde Mol-
len ‘op de bok’ voor de band, samen 
met Hans Pastoor, docent van de 
Kunstbalie. Elke dirigent  had zijn ei-
gen stijl en interpretatie van het mu-
ziekstuk en dat maakte dat bijvoor-
beeld de uitvoering van Hymne of the 

Highlands per dirigent anders klonk. 
Dirigeren voor de Vooruitgang is voor 
hen een unieke ervaring omdat dit een 
van de weinige brassbands van niveau 
is in de zuidelijke provincies, waar 
fanfares, harmonieën en drumfanfa-
res van oudsher de overhand hebben. 
In tegenstelling tot een fanfare of har-
monie  heeft een brassband  een veel 
compactere  samenstelling van alleen 
koperinstrumenten en slagwerk. Elke 
muzikant speelt hierbij een unieke 

Citaat van de Week

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw
en daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

Franz Kafka – schrijver 
(1883-1924)

‘Een boek moet de bijl zijn voor de bevroren zee binnen in ons.’

SRE Nieuws
Meer huisvestings-plaatsen voor 
arbeids-migranten nodig
In de regio wordt al een tijd samengewerkt om de huisvesting van arbeidsmi-
granten te verbeteren. Over de kwaliteit van deze woonruimte zijn al afspra-
ken gemaakt in de Regionale Verklaring van het SRE. Over het aantal ar-
beidsmigranten en het aantal nodige huisvestingsplaatsen was echter nog 
onduidelijkheid. 

Daarom is nu een quick scan gedaan. Daaruit is gebleken dat er rond de 
29.000 arbeidsmigranten in de regio zijn en dat ongeveer 7.250 nieuwe ver-
blijfplaatsen nodig zijn. Van de arbeidsmigranten is, en dat is misschien ver-
rassend de helft vrouw. De peildatum was 31-12-2013.

De Stuurgroep Arbeidsmigranten zal gemeenten en aanbieders van huisves-
ting in de regio Zuidoost-Brabant aansporen met elkaar in gesprek te gaan 
om deze huisvestingsplaatsen te realiseren. Aan het eind van het jaar zal een 
nieuwe Regionale Verklaring met onderlinge afspraken aan de betrokken 
partijen worden voorgelegd.

Arbeidsmigranten worden gedefinieerd als alle 'eerstegeneratieallochtonen' 
van 15-64 jaar, die afkomstig zijn uit Bulgarije, Hongarije, Slovenië, Polen, 
Roemenië, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slowakije, Portugal, Spanje, 
Italië of Griekenland en die bovendien op 31 december 2010 of 31 december 
2012 in Nederland woonachtig waren.

partij en door de transparante klank 
zijn eventuele fouten of interpretatie-
verschillen direct hoorbaar. De oplei-
ding Kunstbalie is daarom ook erg blij 
dat de  brassband jaarlijks ruimte biedt 
aan zijn leerlingen om de band te mo-
gen dirigeren 
Brassband De Vooruitgang repeteert 
wekelijks op maandagavond tussen 
19.45 uur en 22.15 uur in De Notendop,  
achter in het gebouw De Hongerman / 
Scarabee aan de Mantelmeeuwlaan in 
Nuenen. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom.
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Mijn hoofd is even weg

Nieuw boek 
Anja 
Vereijken
Vorige week is het nieuwe boek van 
de Nuenense schrijfster Anja Vereij-
ken verschenen, getiteld: Mijn 
hoofd is even weg. Het gaat over 
achtste groeper Teddy. Ze heeft veel 
zin om met haar beste vriendin Flo 
naar de middelbare school te gaan. 
Maar na verloop van tijd wordt dui-
delijk dat er iets vreemds met haar 

Afscheid Juf Mieke 
van De Dassenburcht
Na ruim 30 jaar voor de klas gestaan te hebben, heeft juf Mieke van Baas-
bank op maandag 30 september afscheid genomen van het onderwijs, pre-
cies op de dag dat ze 63 geworden is. Ze gaat genieten van haar prepensioen. 
Juf Mieke heeft voornamelijk les gege-
ven aan de jonge kinderen. Na jaren-
lang voor groep 1/2 gestaan te hebben, 
heeft ze de overstap naar groep 3 ge-
maakt. Kinderen leren lezen en schrij-
ven is haar grote passie. Daarom was 
het besluit om te gaan stoppen niet 
eenvoudig. Afgelopen maandag heeft 
De Dassenburcht een fantastische af-
scheidsdag voor juf Mieke georgani-
seerd. Met een echte koets is ze ’s mor-
gens, samen met haar man Paul 
feestelijk ingehaald op school. Alle 
kinderen van De Dassenburcht heb-
ben in de vorm van een Open Podium 
een ode gebracht aan juf Mieke. Ze 
hebben haar met liedjes en versjes uit-
gebeeld en volgehangen met zelfge-
maakte sieraden. Want ook dat is een 
passie van juf Mieke. De kinderen van 
de huidige groep 3 hebben voor hun 
juf  Mieke allerlei verschillende vogel-
huisjes beschilderd. Juf Mieke is een 
echte vogelaar en maakt regelmatig 
lange trektochten met de verrekijker 
in de aanslag. 

We zullen deze markante juf gaan 
missen op De Dassenburcht. We zijn 
blij dat ze in goede gezondheid kan 
gaan genieten van haar vrije tijd. De 
eerste grote reis is al geboekt, daar 

kijkt ze samen met Paul naar uit. Mie-
ke, bedankt namens alle Nuenense 
kinderen die van jou hebben leren le-
zen en schrijven. We hopen je nog 
vaak op school te begroeten. De koffie 
staat klaar! 

Team De Dassenburcht

Sinti opnieuw in de 
wachtkamer
Door Gerrit van Ginkel

Een grote delegatie Sinti was op de behandeling afgekomen van het agenda-
punt huurwoonwagens Bosweg en Kremersbos. Dat stond op de agenda van 
de raadsvergadering 26 september j.l.

________________________________ 

Zowel de gemeente als 
de corporaties worste-
len met de vraag waar 
de prioriteiten liggen.

________________________________

Hun onbegrip was groot toen de Nue-
nense gemeenteraad weer besloot hun 
probleem vooruit te schuiven. Ieder-
een in de raad was het er over eens dat 
de woonsituatie van de Sinti ondraag-
lijk en onverantwoord is. Burgemees-
ter Houben vond dat het een gezame-
lijke verantwoording is om iedere 
Nuenenaar een behoorlijk dak boven 
het hoofd te geven. Maar ook iedereen 
vindt dat de exploitatie en financie-
ring geen gemeentetaak is.

De gemeente is bijna dagelijks in ge-
sprek met de corporaties Helpt Elkan-
der en Woonbedrijf. Zowel de ge-
meente als de corporaties worstelen 
met de vraag waar de prioriteiten lig-
gen. Verder werkt de eerder genomen 
beslissing om een vijfde locatie te bou-
wen in Nuenen-west ook niet echt 
mee. Wat nu het eerst moet werd niet 
duidelijk. De burgemeester ging dui-
delijk voor het opknappen van de be-
staande locaties, 18 wagens te vervan-
gen en de standplaatsen opnieuw in te 
richten. Andere volgordes zullen op-
nieuw enorm vertragen, voorzag hij. 
Daarnaast was er nog het verschil van 
inzicht over wat er gebouwd moest 
worden. Mevr. Donkers van de Com-
binatie vond het niet verstandig om in 
wagens te investeren omdat we eigen-
lijk hetzelfde willen als de woningen 
op het Pietersveld. 

Een extra rem op de verdere ontwik-

________________________________ 

Exploitatie van woon-
wagens is verliesgevend 

voor corporaties. 
________________________________

Nogmaals aandacht voor 
dagboekaantekeningen van de 
bevrijding
In Rond de Linde van 26 september (nr. 39) geeft Mariët Jonkhout in haar 
artikel “Dagboekaantekeningen van de bevrijding” een weergave van de 
beschrijving door pastoor Aldenhuijsen over de bevrijding van Nuenen in 
september 1944. Het is lovenswaardig dat op deze aantekeningen van 
Aldenhuijsen nog eens de aandacht wordt gevestigd. 

Het dagboek waarin Aldenhuijsen zijn 
aantekeningen maakte, was het zoge-
naamde parochiememoriaal. Daarin 
moest een pastoor destijds belangrijke 
gebeurtenissen in zijn parochie, voor-
namelijk van kerkelijke aard, noteren 
zodat het nageslacht zich die later nog 
kon herinneren. Vandaar de naam 
‘memoriaal’. Niet alleen pastoor Her-
man Aldenhuijsen maar ook mgr. 
Adrianus Frenken en Wilhelmus Roe-
lofs, toen pastoors van respectievelijk 
Gerwen en Nederwetten, hebben in 
hun memoriaal een levendige be-
schrijving gegeven van de bevrijding 
van hun parochie.
De heemkundekring De Drijehornick 
heeft in 1994 een boekje uitgegeven 
onder de titel ‘Het waren vreeselijke 
zware dagen voor onze parochie’, 
waarin de bovengenoemde aanteke-
ningen van deze drie pastoors volledig 
en in de originele versie zijn gepubli-
ceerd. De titel is een aanhaling uit de 

beschrijving door Aldenhuijsen. Het 
boekje geeft verder nog diverse ach-
tergrondgegevens, zoals een korte le-
vensbeschrijving van de drie pastoors, 
en veel verklarende noten en is er een 
dertigtal foto’s opgenomen die in die 
dagen zijn gemaakt. In 2004 werd een 
heruitgave gedrukt dat nog verkrijg-
baar is bij de heemkundekring. Deze 
vereniging houdt zich bezig met de lo-
kale geschiedenis door onderzoek en 
activiteiten als lezingen, excursies en 
tentoonstellingen. 
Voor deze activiteiten staat de heem-
kundekring in zijn algemeenheid open 
om gegevens in de vorm van foto’s, 
documenten en verhalen uit het verle-
den te verkrijgen. De Drijehornick 
heeft een inloop voor belangstellen-
den op dinsdagochtend van 9.30-
12.00 uur en op woensdagavond van 
19.00-22.00 uur. De ingang van de 
heemkamer is in de kloostertuin, 
rechts van Het Klooster.

kelingen en vooruitgang in de ge-
sprekken met Helpt Elkander en 
Woonbedrijf is het gegeven dat ex-
ploitatie van woonwagens verliesge-
vend is voor corporaties. Afgezet te-
gen de dreigende kabinetsmaatregelen 
voor de corporaties, waarbij zij flink 
zullen moeten afdragen aan het Rijk, 
is het begrijpelijk dat ook zij met de 
hand op de knip hun verdere investe-
ringen doen.

Dat ontslaat hen echter niet van hun 
sociale taak voor het bouwen van goe-
de sociale huurwoningen voor de so-
ciaal zwakkeren.

Het voorstel van Ernst van der Ley van 
de PvdA aan het college om het raad-
stuk af te voeren en een nieuw aan te 
leveren dat wel op draagvlak kan reke-
nen, verloste de raad van de onmoge-
lijke keuze en stuurde de Sinti op-
nieuw zonder resultaat naar huis.

aan de hand is: Teddy is vaak moe en lijkt er soms niet helemaal bij te zijn 
met haar hoofd. Niemand snapt wat haar mankeert: is Teddy een dromer of 
is er iets anders aan de hand?
Epilepsie
Anja: ‘Tot 1996 heb ik als laborante 
klinische neurofysiologie gewerkt op 

epilepsiecentrum Kempenhaeghe in 
Heeze. Ik zag daar veel kinderen met 
epilepsie en hoorde hun verhalen. Ja-
ren later begon ik aan mijn roman 
Mijn hoofd is even weg. 

Reden dat ik over epilepsie wilde 
schrijven, is dat ik merkte dat maar 
weinig mensen en kinderen weten wat 
het precies is en wat het inhoudt dit te 
hebben. Mijn roman gaat over epilep-
sie, maar vooral over vriendschap, 
veranderingen en doorzettingsvermo-
gen.’

Op vrijdagavond 11 oktober zal de of-
ficiële boekpresentatie gaan plaatsvin-
den in De Boekenberg op de Kleine 
Berg in Eindhoven (19.00 uur). Op za-
terdag 5 oktober signeert Anja Vereij-
ken haar nieuwe boek bij boekhandel 
Van de Moosdijk in het Parkhof in 
Nuenen.

Anja Vereijken, Mijn hoofd is even weg 
(2013). 160 pagina’s, €13,99. ISBN 978 
90 00 32181, Van Holkema & Waren-
dorf. Ook als e-book verkrijgbaar.

Open Huizen Dag 
Park Luistruik
Bouwfonds Ontwikkeling stelt haar 
nieuwbouwwoningen in heel Neder-
land open tijdens de NVM Open Hui-
zen Dag op zaterdag 5 oktober. Op die 
dag kunnen geïnteresseerden diverse 
typen te koop staande nieuwbouwwo-
ningen bezoeken. Een kijkje nemen 
kan geheel vrijblijvend en zonder af-
spraak van 11.00 tot 15.00 uur. Op lo-
catie zijn specialisten aanwezig die 
rondleidingen geven en vragen beant-
woorden.

Rotaryclub Nuenen

6e Pitch & Putt Golftoernooi 
voor Stichting Leergeld
Op zondag 27 oktober vindt wederom het succesvolle door de Rotary geor-
ganiseerde Pitch & Putt toernooi plaats. De Old Course van Golfclub de 
Gulbergen staat op deze zondag  in het teken van maatschappelijke betrok-
kenheid door sportiviteit. De uitdaging op 27 oktober voor de deelnemers 
bestaat  uit 18 holes. 

 Het thema van dit jaar is: ‘voor lokaal, 
door lokaal’. De Rotaryclub Nuenen 
zoekt haar goede doel deze keer dicht 
bij huis. De opbrengsten gaan dit keer 
volledig naar één goed doel: Stichting 
Leergeld Nuenen. Leergeld heeft als 
missie het voorkomen van sociale uit-
sluiting van kinderen uit gezinnen met 
minimale financiële middelen. Leer-
geld biedt kansen aan kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten.

Het programma
In de hoop dat ook deze zondag weer 
mooi en zonnig golfweer laat zien, zal 
dit 6e Pitch & Putt toernooi starten om 
11.30 uur met een ontvangst. Afgeslo-
ten wordt met een borrel zo rond 
16.45 uur, waarna een bunkerslag, een 
toelichting op het doel en de prijsuit-
reiking volgen. Rond 19.00 uur is het 
toernooi afgelopen en hoopt de Rota-
ryclub Nuenen een prachtig bedrag te 
hebben overhandigd aan Stichting 
Leergeld. Meedoen is eenvoudig: u 
kunt zich aanmelden via Bart van der 
Schoot: bart@franchiseadviseur.nl. El-
ke spelende deelnemer dient tenmin-
ste handicap 54 te hebben. De baan-

kaarten kosten € 45,- per stuk voor 18 
holes inclusief hapjes en drankjes.
 
Sponsoren?
Ook dit jaar is het mogelijk een spon-
sorpakket af te nemen. Daarmee heeft 
u het exclusieve recht een van de holes 
te sponsoren, met naamsvermelding 
bij de hole en op de scorekaart. Dit al-
les voor het bedrag van 350 Euro. In-
dien u hierin geïnteresseerd bent kunt 
u dit ook laten weten via een mail aan 
bart@franchiseadviseur.nl of 06-518 
96 724. Ook deze sponsorbijdrage  
gaat naar de Stichting Leergeld.

Uitnodiging kijkavond 
Crijnsschool
De leerlingen en het team van de Crijnsschool nodigen ouders, verzorgers 
en andere belangstellenden van harte uit om op dinsdag 8 oktober tussen 
18.00 uur en 19.00 uur te komen kijken in de groepen.
De Crijnsschool heeft taal- en leesont-
wikkeling al jaren hoog in haar vaan-
del staan. Een goede taal- en leesont-
wikkeling hebben blijvend positieve 
effecten op veel andere ontwikkelge-
bieden.  De school besteed daarom 
aandacht aan diverse facetten van taal: 
gesproken, geschreven en gedrukte 
taal, lichaamstaal en ook beeldtaal. De 
school doet dit met eigentijdse me-
thodes en maakt gebruik van digitale 
schoolborden, computers en laptops.
De Kinderboekenweek is het moment 
in het jaar om boeken en lezen te pro-
moten. Na de schoolbrede opening op 
2 oktober is in elke groep een voor-
leeswedstrijd op touw gezet, wordt ex-
tra tijd vrijgemaakt om voor te lezen 
en lezen leerlingen uit de midden- en 
bovenbouw voor in de onderbouw. 
Daarnaast worden teken-, knutsel en 
muzieklessen afgestemd op het spor-
tieve thema van dit jaar… En spelletjes 
en rekenen gaan vaak ook prima sa-

men op de crijnsschool. ‘Klaar voor de 
start’ sluit goed aan bij de belevings-
wereld van veel leerlingen. Zij lezen 
over het algemeen graag leesboeken, 
tijdschriften en informatieve boeken 
die te maken hebben met hun favorie-
te sport en spel. Om lezen en biebbe-
zoek te promoten, zal bibliotheek 
Dommeldal aanwezig zijn met een in-
formatiestand. Tijdens de kijkavond 
kunt u zien en beleven hoe veelzijdig 
in elke groep aan de eerste projecten 
dit schooljaar is gewerkt. De leerlin-
gen en leerkrachten zullen u graag 
vertellen wat ze ervan hebben opge-
stoken.

Wilt u graag op een ander tijdstip een 
kijkje nemen op de school, neem dan 
even contact op met de directeur: Mo-
nique van Ekert voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek en een rond-
leiding door de school. m.vanekert@
crijnsschool.nl of tel. 2835349. 

Nieuw programma 
Computercafé  
in het najaar
En weer is het gelukt om een mooi 
programma samen te stellen in het 
ComputerCafé. Samen organiseren 
Seniorweb Nuenen en Bibliotheek 
Dommeldal korte workshops met een 
aantal vaste ingrediënten: bespreking 
van actuele 3.0 onderwerpen.

Het ComputerCafé is altijd op don-
derdagochtend, in de bibliotheek in 
het centrum, tegen een kleine vergoe-
ding, met een kopje koffie of thee en 
bedoeld voor zowel 50 Plus als 50 Min. 

Op 17 oktober gaat het eerste Compu-
terCafé van het najaar, in Nuenen van 
start. Van 9.00 uur tot 11.30 uur. Ta-
blets en smartphones zijn dan het on-
derwerp van gesprek. Daarna volgen 
nog workshops over b.v. kopen en be-
talen via internet, over de overstap 
van Windows XP naar Windows 8. En 
nog veel meer.

Iedereen kan op deze ochtenden bin-
nenlopen zonder afspraak of voorin-
schrijving.
In de bibliotheek ligt een flyer met het 
complete programma. En kijk ook op 
de site daar is meer info te vinden. 
www.bibliotheekdommeldal.nl
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Lezing over paddenstoelen 
Op 8 oktober zal er om 20.00 uur een lezing worden gegeven door Wout 
Heijkamp, natuurgids bij IVN Geldrop, en bestaat uit twee delen. 

Nuenen c.a. 
met bisdom naar Lourdes
 
Alle parochies van het Bossche bisdom hebben de uitnodiging ontvangen van 
bisschop Mgr. A. Hurkmans om in 2014 deel te nemen aan de bisdom bede-
vaart naar Lourdes. Binnen de pastoraatvergadering van de parochie H. Kruis 
en het pastorale team is positief gereageerd op het verzoek van de bisschop. 

Hoofdaalmoezenier Theo van Osch en 
bisschop Hurkmans zenden Wil Ver-
meulen met de speciale bedevaart 
kaars naar parochie H. Kruis.

 
De bisschop noemt een bedevaart een 
verkwikking voor de mens die steeds in 
de running is. Werk, gezin, eigen om-
geving, bestaande relaties, alles losla-
ten en tot rust komen. Vrijuit gedach-
ten kunnen delen met anderen, krijgen 
en geven. Lourdes is een extra mooi 
doel om daar het ontroerende verhaal 
van Bernadette te beleven, te ontdek-
ken hoe zij Maria ziet, hoe uitnodigend 
Maria is naar Bernadette en alle men-
sen. Probeer samen sterk te zijn om de 
wereld goede steun te bieden. Lourdes 
smeedt samen. De Lourdesbedevaart is 
een sterke kans om de nieuwe paro-
chies tot verdere eenheid te maken. 
 
Inmiddels is een werkgroep gestart 
om de bedevaart in parochie H. Kruis 
bekendheid te geven en de organisatie 
op te pakken. Wil Vermeulen is de be-
devaartcoördinator, pastoraal werker 
Jos Deckers zal in functie de bedevaart 
begeleiden. Dit en komend jaar zal het 
pastorale team tijdens vieringen en 
thema-avonden aandacht schenken 
aan Mariaverering en het oeroude ge-
bruik van het ‘ter bedevaart gaan’. 
De bedevaart wordt gehouden van 26 
april t/m 4 mei 2014. De reis gaat per 
bus naar Noord Frankrijk en vervol-
gens met de TGV naar Lourdes, waar 
men tijdig voor het diner aankomt. Al-

le pelgrims uit de parochie verblijven 
in Lourdes in hetzelfde hotel, dicht bij 
de grot.
 
Contactpersonen
Nuenen: 
Liesbeth Deckers, tel. 2845855 
Nederwetten: 
Jan van Rooij, tel. 2837312 
Gerwen: 
Ans Engelen, tel. 2837726 

van paddenstoelen, die voor het meren-
deel in een straal van ±10 km rond 
Geldrop zijn gefotografeerd. De ge-
meente Nuenen ligt binnen deze straal. 
Een groot aantal foto’s zijn dan ook ge-
nomen in het Nuenens Broek, Refeling-
se heide, Schoutse vennen en rond het 
zwembad in Enode. De beelden vormen 
een kapstok om een aantal eigenschap-
pen en kenmerken die voor de pauze 
zijn besproken nader toe te lichten.
Toegang is gratis doch de ruimte is be-
perkt tot 50 personen 
Plaats: IVN-ruimte in Het Klooster, 
Park 1 te Nuenen, aanvangstijd: 20.00 
uur, info: 040-2421423.

Wisseling van de wacht bij EMK
Tijdens de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging EMK op 23 
september is Piet van de Laar, als penningmeester opgevolgd door Roland 
van Bergen. 

Piet van de Laar (links) en de nieuwe 
penningmeester Roland van Bergen.

Dat is niet zo maar een simpele wisse-
ling in het bestuur van EMK, omdat 
Piet van de Laar 25 jaar lang penning-
meester was van de vereniging. Piet 
van de Laar is lid van de voetbalver-
eniging EMK sinds de oprichting 50 
jaar geleden. Hij werd in 1974 be-
stuurslid bij de jeugdcommissie van 
EMK, later in 1988 werd hij voorzitter 
van deze jeugdcommissie. Vanaf 1980 
maakt Piet van de Laar deel uit van het 
hoofdbestuur van EMK, waarvan 25 
jaar als penningmeester van de vereni-
ging. Voor de inzet bij EMK en de ge-
meenschap van het Eeneind kreeg 
Piet, Gemeentelijke en Koninklijke 
onderscheidingen. Hij werd lid van 
verdienste en erelid bij EMK (slechts 6 
leden tot nu toe). Recent tijdens de 
viering van het 50-jarig bestaan van 
EMK, ontving Piet de gouden waarde-
ringsspeld van EMK en ook het gou-
den ereteken van de KNVB. Mede 
door het doortastend beleid van de 
penningmeester bleef EMK al die ja-

ren een vitale vereniging met positieve 
financiële cijfers. Piet van de Laar 
blijft zich inzetten in andere functies 
voor EMK. Als penningmeester wordt 
hij opgevolgd door Roland van Ber-
gen, sinds 21 jaar lid van EMK en ja-
renlang speler van het eerste elftal van 
EMK. Roland van Bergen (31) trotse 
vader van 3 dochters, is verantwoor-
delijk voor de financiën van de Veld-
sink Adviesgroep. Zijn deskundigheid 
en ervaring kunnen goed gebruikt 
worden in deze uitdagende tijden. De 
overige bestuursleden van EMK zijn 
aangebleven. 

Nuenens Mannenkoor zingt 
monumentaal in Mechelen
 
Gedurende het weekend van 22 en 23 september maakte het NMK een con-
certreis naar Mechelen. Op zondagochtend luisterde het koor de H. Mis op 
in de monumentale Sint-Romboutskathedraal, de hoofdkerk van het aarts-
bisdom Mechelen-Brussel. De bouw van deze kerk startte in de 13e eeuw. 
Gezongen werd de mis van Haydn en enkele passende intermezzo-liederen.

V.l.n.r. Soliste Partrica v.d. Burgt, echtgenoot Arno en Joep Bröcheler.

Na de mis gaf Joep Bröcheler een 
zucht van verlichting. Volgens Joep 
was het een geslaagd concert. Hij 
noemt het een eer om te mogen wer-
ken met het NMK, om dat te leiden en 
vorming te geven. Het enthousiasme 
van dit mannenkoor drijft hun gezang 
tot grote hoogte, voor hem is het een 
bron van inspiratie.
Wegens ziekte van dirigent Paul Hot-
terbeekx staat het koor reeds enkele 
maanden onder leiding van zangpeda-
goog Joep Bröcheler, die al actief was 

binnen het koor om extra vorming te 
geven aan zangkleur en stembeheer-
sing. Eveneens waarnemend tijdens 
deze concertreis was de begeleidende 
organist Arno vd Burgt. 

Koorlid Wil Vermeulen: “Waarlijk een 
grote uitdaging voor de koorleden om 
begeleid en gedirigeerd te worden 
door ‘vreemden’. Deze extra inspan-
ning leidde tot een welhaast perfect 
optreden, waar allen met trots op te-
rug mogen kijken.”
 

Open spreekuur     
Het KinderCollectief!
Van 7 tot 13 oktober 2013 staat Nederland voor de derde keer in het teken 
van de Week van de Opvoeding met als thema: “Word spelenderwijs!”  
SpelenderWijs ontdekken kinderen de 
wereld om zich heen. Dat is niet alleen 
leuk, maar ook leerzaam. Of het nu 
gaat om hun ontwikkeling, het om-
gaan met vriendjes en vriendinnetjes 
of wat het betekent om onderdeel te 
zijn van de maatschappij. Het is be-
langrijk om kinderen de ruimte en de 
vrijheid te bieden om te verkennen, te 
experimenteren en te ervaren. Door 
mee te gaan in hun spel en belevings-
wereld, sta je als ouders op een andere 
manier in contact met je kind. 
“Het gebruik van spel helpt kinderen 
ook als ze even niet zo lekker in hun vel 
zitten” vertelt Sascha Brandsma, kin-
dercounsellor van Het KinderCollec-
tief, praktijk voor kindercounselling en 
speltherapeutische ouder-kind bege-
leiding in Nuenen. Het KinderCollec-
tief begeleidt ouders en kinderen met 
een (op)groeivraag op het gebied van 
sociaal-emotionele ontwikkeling, ont-
spanning en expressie.
 
“Als kindercounselor werk ik oplos-
singsgericht en kindgericht. Dat houdt 
voor mij in dat ik kinderen graag in 

hun spel volg, aansluit bij hun bele-
vingswereld en vervolgens samen met 
kinderen spelenderwijs stapjes zet op 
weg naar een oplossing die bij hen 
past. Hierbij ervaar ik regelmatig dat 
er veel verschillende manieren zijn om 
iets duidelijk te maken of te vertellen, 
zonder dat je daarbij woorden hoeft te 
gebruiken”. “Spel biedt kinderen de 
mogelijkheid om te “doen alsof”, om 
de soms verwarrende werkelijkheid 
naar hun hand te zetten door deze op 
hun manier te interpreteren en aan te 
passen aan wat zij graag zouden wil-

Sinterklaas 
inkoopdagen 
Houten speelgoed 
Nuenen
Op vrijdag 11 oktober a.s. organiseert 
Houten speelgoed Nuenen een sinter-
klaas inkoopdag van 18.00 – 21.00 uur 
op Culenhof 14. 
 
U kunt op deze dag het uitgebreide as-
sortiment houten speelgoed bekijken 
en via een bestellijst uw sinterklaas en 
schoen cadeautjes bestellen.
 
Alle sinterklaas cadeaus worden dan 
voor u besteld en netjes ingepakt in 
sinterklaas papier en voorzien van een 
naam voor wie het cadeau is. 
Er staat ook een tweede mogelijkheid 
gepland op zaterdag 9 november a.s 
van 10.00 uur - 17.00 uur. Aanmelden 
voor deze dagen kan via:  info@hou-
tenspeelgoednuenen.nl of via de Face-
book pagina.

len. Als je goed kunt spelen, kun je 
dingen op verschillende manieren er-
varen en verwerken. Het kan je helpen 
om bij een gevoel te komen, dingen te 
begrijpen en zo letterlijk meer inzicht 
te krijgen”. 

Ontvang gratis het inspiratieboekje 
“Spelenderwijs opvoeden”.
Wilt u graag meer weten over de 
speelse werkwijze van Het KinderCol-
lectief? In het kader van de Week van 
de Opvoeding opent Het KinderCol-
lectief op woensdagochtend 9 oktober 
haar deuren voor een open spreekuur 
van 09.00 tot 12.00 uur. Voor dit open 
spreekuur kunt u geheel vrijblijvend 
een afspraak maken en zich laten in-
formeren over de mogelijkheden van 
Het KinderCollectief. Elke ouder ont-
vangt daarbij een gratis inspiratie-
boekje “SpelenderWijs opvoeden”. 

Voor de ondersteunende begeleiding 
vanuit Het KinderCollectief bieden 
verschillende zorgverzekeraars vanuit 
het aanvullend pakket vergoedings-
mogelijkheden. Voor meer informatie 
van Het KinderCollectief: 
www.hetkindercollectief.nl.

Voor de pauze vertelt Wout over de 
plaats van paddenstoelen in de natuur, 
de verschillende typen, levenscycli, 
bouw en verschillende strategieën die 
door paddenstoelen worden gevolgd 
om zich te verspreiden en te handhaven. 

Na de pauze vertoont Wout opnames 

Motie aangenomen om schot 
in De Luistruik te krijgen
Door Gerrit van Ginkel 
Tijdens de raadsvergadering van 26 september diende PvdA’ er van der Ley 
een motie in om  beweging te krijgen in het project Luistruik.
Het voorstel behelst om tot 24 oktober 
met VOF de Luistruik overeen te ko-
men dat zij beginnen met bouwen van 
40% van de woningen van fase 2 bin-
nen 9 maanden van het in werking ge-
treden bestemmingsplan. De koop-
som van 2,25 miljoen Euro dient eind 
dit jaar (31 december 2013) betaald te 
zijn. 
Als de VOF niet bouwt binnen 9 
maanden na het geldig worden van het 
bestemmingsplan, of uiterlijk 31 de-
cember 2016, zal binnen een maand 
teruglevering van de gronden plaats 
vinden tegen 95% van de kale koop-
som. Bij teruglevering vervallen alle 
rechten van de VOF en verplichtingen 
van de gemeente. Zij kan de gronden 
aan iedere willekeurige derde aanbie-
den.

Als op of voor 24 oktober 2013 geen 
overeenstemming bereikt is staken de 
gesprekken met VOF de Luistruik en 
worden door de raad geen verdere ac-
tiviteiten op dit dossier ondernomen 
in deze bestuursperiode.
Wethouder Annechien Wijnands zag 
met de aanpassingen uit deze mote 
wel mogelijkheden de gesprekken op-
nieuw te openen met de ontwikkel-
combinatie.

Tegen de motie stemden het CDA, de 
VVD (wilde wel wachten) en de Com-
binatie. (voorzag problemen met de 
ontwikkelaars van Nuenen-West die 
ook wel een lagere prijs wilden). Voor 
waren W70, De PvdA, Lijst van Bree, 
D66, Lijst van Bruggen/Pijs en Nue-
nens Belang.

Voordracht over 
archeologische 
vondsten in 
Nuenen
Donderdag 17 oktober geeft Devon 
de Jong, lid van de Archeologische 
vereniging Kempen- en Peelland 
een voordracht over archeologische 
vondsten in Nuenen.
Archeologische vondsten kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de ken-
nis van de geschiedenis, zeker waar ge-
schreven bronnen vaak tekortschieten, 
wat in dorpen met in het verre verleden 
een laaggeletterde bevolking vaak het 
geval is. De Jong zal in zijn voordracht 
ingaan op de vondsten die in Nuenen 
zijn gedaan. Hij vertelt onder andere 
over zijn onderzoek op het terrein bij 
de oude toren op de      Tomakker en bij 
de opgraving van een middeleeuwse 
waterput op het terrein van de Luis-
truik. De voordracht wordt gehouden 
in Bibliotheek Dommeldal, Vincent van 
Goghplein 97 te Nuenen. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.40 uur. 

Atelierroute Eindhoven 2013
Bezoek een atelier in Nuenen
Aan de Eindhovense Atelierroute op 5 
en 6 oktober doen ook een aantal Nue-
nense kunstenaars  mee. Op zaterdag 
en zondag zijn de ateliers van 11.00 
uur t/m 17.00 uur te bezoeken. U bent 
van harte welkom om vrijblijvend een 
kijkje te nemen in de ateliers en kennis 
te maken met de kunstenaars.
In Nuenen doen  mee: Door Rijlaars-
dam op de Arendhof 23, Gertje Roo-
sen, Refeling 21, Riki Rooijakkers, 
Rutger van den Broeckelaan 1, Marij-
ke Fast, Wilgenstraat 11, Atelier en 
beeldentuin Ruimte in Beeld, Dubbe-
straat 9a, Paula Groote-Versteegen, 
Hoekstraat 56 (Nederwetten), Mart 
de Brouwer, Galerie M-Art Decorati-
ons, de Huufkes 34 (Eeneind)
Op www.dse.nl/~atelierroute/ vindt u 
een lijst van alle deelnemers en kaar-
ten waarmee u uw loop of fietsroute 
kunt maken.

Beeldje van Marijke Fast
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Gulbergen24 uitgelicht....
Elwien Bibbe

Voorzitter Benni Schrurs ontmoet ik zo'n 4 uur na de start met een frietje in de 
hand. De renners zijn dan al 4 uur bezig met hun rondje Gulbergen. En hij zit 
duidelijk een beetje bij te komen. 625 deelnemers telt de Gulbergen24 en daar-
van stonden er 172 om 13.00 aan de start. 24 doen de 24 uur in hun eentje. De 
rest rijdt in estafettevorm. De jongste is 12 en de oudste is 70. En daar ga ik dan 
maar naar toe. Naar de oudste. Dat is Hans van Lieshout en die fietst in team 
Schafrath.

Het is zoeken op het kampeerterrein, maar als ik John zie dan weet ik dat Hans 
ook in de buurt moet zijn. Ik krijg koffie en een stoeltje. 'De cafés doen meer dan 
alleen maar cafeetje spelen' laat ik mij vertellen. Ze sponsoren ook. Zo vinden we 
naast team Schafrath, ook een team van café 'Ons Dorp’. 
In team Schafrath zitten 5 man en een dame. Twee jaar geleden zijn ze begonnen 
met een bus en een luifel, maar dat was toch wel erg koud, een jaar later met een 
bus en een partytent en een verwarming. En nu met een bus, een luifel, 2 kachels, 
een koelkast voor het bier, warm en koud water en een zonneterras! Een masseur 
heeft Team Schafrath nog niet. Maar op het terrein staat een tent met een stuk of 
8 masseurs, waar alle renners naar toe kunnen. 

' Bart Brentjes rijdt gemiddeld 27 km/uur.", vertelt Robert ten Velde. En hij haalt 
22 km/ uur. Met 12 km/uur de bult op en met 42 km/ uur naar beneden. En dat 
laatste lijkt mij wel heel erg hard. Inmiddels is de nestor Hans van Lieshout ook 
gearriveerd. Over zijn gemiddelden hebben we het niet. Hij werkt nog 80 uur per 
week en traint er 20 volgens zijn teammaat. Hans is pas op zijn 53e gaan fietsen. 
Daarvoor liep hij hard, maar knieproblemen brachten hem op de fiets. Naar zijn 
knie kijkend begrijp ik het eerste wel, maar het tweede niet. Een ebike schaft hij 
pas aan, als hij echt oud is.

Die avond kom ik nog even terug. Om de sfeer te proeven. Het terrein is mooi 
uitgelicht, de Gulbergen kleuren afwisselend paars en groen en de brug over het 
kanaal is knalrood. Op het terrein liggen al wat dames en heren in hun slaapzak-
ken op veldbedjes, een ander werkt nog een bak eten weg. Op het beeldscherm 
in de grote tent staat om 23.15 uur FijnFietsen.nl bovenaan met 34 ronden, team 
Schafrath staat op 27 rondjes. En er zijn nog een kleine 13 uur te gaan.
Ik praat nog even met de fotograaf op de plek waar de wissels plaatsvinden. Som-
migen fietsen zich nog warm op hometrainers, anderen staan ongeduldig te 
wachten op hun teamgenoot. De fotograaf wacht de ideale wissel af. Dat is die 
waarbij de bidon met daarin de transponder al fietsend wordt doorgegeven. 
Maar dat doen er niet zo veel. Er is genoeg tijd voor een praatje....

(Team Schafrath wordt uiteindelijk met 63 rondes 35e van de 86 deelnemende 
teams).

VriendenLoterij steunt clubs met Nationale Belweken 

Showkorps O & V 
in actie voor eigen clubkas
Showkorps O & V uit Nuenen kan, net als de meeste clubs en verenigingen 
in Nederland, wel een extra bijdrage aan de clubkas gebruiken. Dat is de 
reden dat Showkorps O & V deelneemt aan de Nationale Belweken, een ini-
tiatief van de VriendenLoterij om clubs en verenigingen in Nederland op 
een sympathieke en structurele manier te steunen. 
Nationale Belweken VriendenLoterij
In oktober en november 2013 organi-
seert de VriendenLoterij voor de zesde 
keer de Nationale Belweken. Op 
woensdag 9 oktober van 18.45 uur tot 
21.30 uur bellen leden van Showkorps 
O & V vanuit het eigen clubhuis of kan-
toor mede-clubleden en hun aanhang 
met de oproep mee te spelen met de 
VriendenLoterij. De helft van ieder ver-
kocht lot komt direct ten goede aan de 
clubkas van Showkorps O & V. Als 50 
deelnemers bijvoorbeeld met één lot 
voor een club of vereniging meespelen, 
dan levert dit de clubkas € 3.850,- per 
jaar op. Bij 150 deelnemers is dat                 
€ 11.550,- per jaar. En de clubleden ma-
ken als deelnemers van de VriendenLo-
terij maandelijks kans op grote (geld)
prijzen.
 
Aan de Nationale Belweken doen 175 
clubs en verenigingen in Nederland 

mee. De VriendenLoterij keert tij-
dens de Nationale Belweken extra 
geldprijzen uit aan clubs en vereni-
gingen die de meeste loten verkopen. 
De Loterij verdeelt € 25.000,- onder 
10 clubs en verenigingen waar na drie 
maanden nog de meeste loten voor 
meespelen. Dit bedrag komt boven-
op de structurele inkomsten die clubs 
en verenigingen vanaf de Nationale 
Belweken genereren. Voor meer info 
www.vriendenloterij.nl en www.
showkorpsov.nl.

Thaibokser Robbie 
Hageman vocht 
voor zieke vriendin
Afgelopen zaterdagavond vocht 
Robbie Hageman in Eindhoven 
tegen Abdul Majid Douda, maar hij 
wilde vooral schitteren voor zijn 
zieke vriendin Tineke. Zij was bij de 
wedstrijd aanwezig op een bran-
card. Tineke heeft niet lang meer te 
leven, maar ze wilde koste wat kost 
nog een wedstrijd van haar oude 
buurjongen Robbie bijwonen.

In Indoorsportcentrum Eindhoven 
gaf Hageman zaterdagavond alles en 
met succes Hij won op punten. De be-
ker ging naar Tineke van de Moosdijk 
uit Eindhoven, zijn oude buurvrouw 
waar hij een zeer bijzondere band mee 
heeft. Vader Theo Hageman legt uit. 
"Al twaalf jaar lang gaat Robbie bij 
haar op bezoek als hij een wedstrijd 
heeft. Tineke bidt voor hem en steekt 
een kaars voor Robbie op. Hier heeft 
Robbie altijd vertrouwen in gehad en 
door de jaren heen is zo een hele 
mooie band ontstaan”. Zes weken ge-
leden kreeg Tineke te horen dat ze 
kanker heeft. Toen Tineke naar huis 
mocht voor haar laatste reis, gaf ze aan 
dat ze nog graag een keer een wed-
strijd van Robbie wilde zien. Dankzij 
de Wensen Rijders van Stichting Am-
bulance Wens is dat gelukt. Tineke is 
zaterdag opgehaald door een ambu-
lance met een verpleegkundige en een 
chauffeur. Na de wedstrijd heeft Hage-
man zijn beker aan Tineke gegeven. 
"Dat was een heel emotioneel mo-
ment", aldus Theo. "Zo'n 125 suppor-
ters kwamen opdagen voor de wed-
strijd. Een hele bijzondere avond." 
Naast de beker had Robbie een andere 
verrassing voor Tineke. Haar naam 
had hij op zijn wedstrijdbroek laten 
zetten. "Ondanks dat Robbie een prof-
partij vocht en eigenlijk alleen gefo-
cust moest zijn op zijn wedstrijd, wil-
de hij Tineke haar laatste wens niet 
ontnemen en plaatste Tineke daarom 
zaterdag boven zijn eigen partij. In-
drukwekkend."

V.l.n.r. Robert ten Velde, Hans van Lieshout, Hennie Maatje en Wim van Heesch. 
Niet op de foto: Kitty Maatje, want die was aan het fietsen en Frank Creemers, 
want die moedigde haar aan.

Sam's Kledingactie 
 
Op 5 oktober 2013 vindt de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingac-
tie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres:
 
Clemenskerk, Park 55, van 10.00-12.30 uur
 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelings-projecten 
van Cordaid Mensen in Nood. Dit najaar is er extra aandacht voor een project 
van Cordaid in Zuid India. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat ge-
troffen door overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de 
kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt 
Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra aan vijf nieuwe eva-
cuatiecentra. Help ook mee; doneer je oude kleding bij Sam's!
 
Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u 
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Leren in de 21e eeuw
Onze omgeving is de laatste jaren enorm veranderd. De hedendaagse maat-
schappij vraagt van toekomstige werknemers vaardigheden op het gebied 
van kritisch denken, creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermo-
gen en ICT geletterdheid. Het onderwijs is genoodzaakt om kinderen al in 
een vroeg stadium aan deze vaardigheden te laten werken op een manier die 
aansluit bij hun leerbehoeften.

Daarom is Eenbes basisschool Sint Jo-
zef in Nederwetten 3 jaar geleden ge-
start met het innovatieproject 'werken 
met DenkBeelden'. DenkBeelden zijn 
grafische hulpmiddelen (modellen / 
schema's) die ons denken en leren on-
dersteunen en onze creativiteit stimule-
ren. Met DenkBeelden maken we steeds 
opnieuw een beeld van ons denken. De 
didactiek berust op drie pijlers: de 
DenkBeelden zelf, het coöperatief leren 
en een rijke ICT invulling. Kinderen die 
opgroeien in de 21e eeuw zijn gewend 
om met beelden te leren (denk aan com-
puter en tv) en daarom kiest onze 
school er bewust voor het onderwijs 
hierop af te stemmen.

Het werken met DenkBeelden zorgt er-
voor dat kinderen in staat zijn om de 
enorme hoeveelheid informatie die zij 
op zich af krijgen een goede plek te ge-
ven en er mee te kunnen werken. Kin-
deren leren door het coöperatief wer-
ken zélf actief te zijn en écht samen te 
werken, waarbij geleerd wordt dat alle 

kinderen een gelijke inbreng moeten 
leveren. Kinderen werken dagelijks 
aan een laptop of een Skoolmate. 
Hierdoor leren zij effectief in een me-
diarijke omgeving.

Wij geven onderwijs op een onder-
bouwde, toekomstbestendige en inno-
vatieve wijze. De werkwijze is geba-
seerd op uitkomsten van jarenlang 
wetenschappelijk onderzoek. Daar-
door weten we dat we de juiste dingen 
doen om de leerprestaties en de ont-
wikkeling van kinderen te prikkelen. 
Zo is het wetenschappelijk bewezen 
dat kinderen beter leren als taal en 
beeld worden gecombineerd, maar 
ook wanneer zij zelf actief betrokken 
worden bij het leerproces. Het werken 
met DenkBeelden geeft kinderen van 
nu de juiste bagage voor hun werkza-
me leven in onze samenleving. 

Voor meer informatie over Eenbes basis-
school Sint Jozef, Nederwetten, kijk op: 
www.sintjozefnederwetten.nl.

zachtgroene en donkere tinten fraai 
kleuren in Walburg’s inspirerende 
herfsttuinen tussen de planten, bloe-
men en bollen.  Er zijn rondleidingen 
waarin het verhaal achter deze bijzon-
dere plek in het Dommeldal verteld 
wordt. In de winterkassen is er een 
kleine markt met o.a. huisgemaakte 
jams, ecologische wijnen, sapjes en 
azijnen, noten, seizoenspoppetjes en 

Vogels van keramiek op 
Herfstdag in Nuenen
De Eindhovense kunstenares Francien Haaksman exposeert enkele van 
haar unieke vogels van keramiek tijdens de jaarlijkse Herfstdag in Nuenen 
bij Kwekerij & Tuinen De Walburg. 
Haaksman: “Ik vind het heerlijk echt 
iets te laten ontstaan vanuit mijn han-
den. Geef mij een blok klei en als van-
zelf vorm ik schalen, vrouwenfiguren, 
maar vooral ook de meest vreemde 
vogels.” Om haar werkstukken de juis-
te expressie mee te geven gebruikt ze 
technieken als glazuren, kleuren met 
oxides en de raku techniek. 
Haaksmans vogels zullen met hun 

herfstboeketten. Naast Haaksmans 
vogels zijn er glasjuwelen en glasob-
jecten van Atelier Glas-in-zicht. 
De herfstdag bij de Walburg aan de 
Boord 64 is zondag 6 oktober gratis 
toegankelijk van 10.30 tot 17.00 uur. 

www.dewalburg.nl

Lezing Seniorenraad Nuenen

Medische beslissingen rond 
het levenseinde
Door Elwien Bibbe

en wilsverklaring is geen garantie en euthanasie is een deal.” Betoogt 
Arthur Gieles. “En ga op tijd het gesprek aan met je naasten, de medisch 
specialist en met je huisarts als het om de invulling van het levenseinde 

gaat. Wanneer je gaat praten over niet-reanimeren of euthanasie en je komt 
er met je huisarts niet uit, dan is dat een reden om een andere huisarts te 
kiezen”, betoogt Peter Polak. 

Dit waren een paar uitspraken tijdens 
de bijeenkomst: ‘Medische beslissin-
gen rond het levenseinde’, die georga-
niseerd werd door de Seniorenraad 
Nuenen op woensdag 25 september in 
de raadszaal van Het Klooster. Gast-
spreker op deze avond was Dr. Peter 
Plak, cardioloog werkzaam in het St. 
Anna Ziekenhuis in Geldrop en lid van 
de medische ethische commissie. Sa-

men met Dr. Arthur Gieles, huisarts in 
Nuenen verzorgde hij de bijeenkomst.

Wanneer is een reanimatie succesvol, 
wanneer wordt er wel en wanneer wordt 
er niet gereanimeerd. En hoe verhoudt 
zich dat tot de wensen van de patiënt. 
Wat is het verschil tussen euthanasie en 
palliatieve sedatie. Hoe maak je als pati-
ent je wensen kenbaar. Wat is een wils-

verklaring precies. En gebeurt alles ook 
altijd zo, zoals in een wilsverklaring is 
vastgelegd. Allemaal vragen die die 
avond ruimschoots aan bod kwamen. 
En die door beide artsen aan de hand 
van voorbeelden uit de eigen praktijk en 
het eigen persoonlijke leven werden be-
antwoord. In het tweede deel van de 
avond ontstond een levendig gesprek 
tussen de zaal en de beide artsen.
Peter Polak is tevens SCEN-arts. SCEN 
staat voor Steun en Consultatie bij Eu-
thanasie in Nederland. Een SCEN-arts 
ondersteunt de arts die een euthana-
sieverzoek van een patiënt heeft ont-
vangen. Artsen kunnen bij hem ook te-
recht voor de zogenaamde ‘second 
opinion’ in het kader van de euthana-
siewet. De SCEN-arts toetst of aan de 
wettelijke zorgvuldigheidseisen is vol-
daan.
Dit was de eerste bijeenkomst in een 
reeks die de Seniorenraad Nuenen het 
komende jaar wil organiseren. De Seni-
orenraad is een initiatief van de 3 oude-
renbonden, KBO, PVGE en ONO. De 
Seniorenraad wil ouderen informeren 
en ondersteunen. Deze avond was hier 
een voorbeeld van. Tevens wil de Seni-
orenraad een plaats in het maatschap-
pelijke speelveld verwerven.
In verband met het grote aantal aan-
meldingen, de raadszaal zat met 120 
belangstellenden helemaal vol, zal deze 
bijeenkomst medio november of begin 
januari nog een keer plaatsvinden. 

Meer informatie op 
www.seniorenraad-nuenen.nl

E



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

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

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

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

www.orientalparadise.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
ORiENTAl PARAdisE

speciale afhaalmenu’s Oktober
A: voor 2 personen B: voor 2 personen
1) Kroepoek 1) Indische kroepoek
2) Pisang Goreng (4st.) 2) Gebakken krab (4st.)
3) Saté Ajam (2st.) 3) Saté Ajam (2st.)
4) Babi Pangang 4) Gepaneerde garnalen (2st.)
5) Koe Lou Yuk 5) Kipfilet in Gon Bao saus
6) Kipfilet in Gon Bao saus 6) Ossehaasfilet bereid met  
7) Foe Yong Hai  zwarte peper en knoflooksaus
 (gebakken omelet) 7) Gebakken Tongfilet bereid
8) Gestoomde rijst  met frisse limoensaus
  8) Gestoomde rijst

€ 16,50 € 20,50

Er zijn nog EnkElE plaatsEn vrij!

Bel 040 - 284 57 75
90. Kleuterdans 4+ maandag 15.45 - 16.30
100. Kinderdans 4+ maandag 16.30 - 17.30
210. Tekenen en Schilderen maandag 19.45 - 22.15
256. Strip, Cartoon en Illustratie woensdag 20.00 - 22.00
340. Edelsmeden donderdag 19.30 - 22.00
360. Keramiek woensdag 09.15 - 11.45
397. Glas in Lood maandag 13.00 - 16.00
480. WS Gedichten lezen maandag 14.00 - 15.30

www.kunstEncEntrumcan.nl 

  

Dief is 
kansloos!

Veel bankfilialen stoppen met dienst voor opbergkluisjes

THUISKLUIS! NU

Ruysdaelbaan 9B, 5613 DX Eindhoven - Tel. 040 - 284 00 53
info@albertschepers.nl • www.albertschepers.nl • www.domosafetica.nl

Openingstijden op afspraak 

NU€ 295,-iNcl. btw

GRATIS Bezorgen, Montagematerialen en Montage adviezen
( Regio Zuid-Oost Brabant )

Wij kunnen ook voor vakkundige montage zorgen (specialiteit: montage op comfort hoogte)
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De gehele maand oktober zal in het te-
ken staan van het Jubileum. Elke klant 
dobbelt na de behandeling voor zijn /
haar attentie. Er zijn ook extra prijzen 
te winnen.  Aan het eind van de feest-
maand zullen er 3 winnaars getrokken 
worden onder de klanten die in deze 
maand zijn geweest. Hoofdprijs is een 
complete metamorfose d.m.v. knip-
pen, kleuren, gezichtsverzorging en 
make- up met een verzorgingspakket 
voor huid en haar. Ook een gratis 
knipbehandeling en stylingpakket 
voor de man wordt verloot. En als 3e 
een verrassingspakket.

Een passend model volgens de laatste 
trend of naar uw geheel eigen wens 
voor oud en jong is bij Blitzz een van 
de vele mogelijkheden. De klant moet 
tevreden zijn is een van de belangrijk-
ste doelstellingen.
Regelmatig neemt het personeel deel 
aan cursussen en wedstrijden van di-
verse bekende kappers. Daarmee doet 
men inspiratie op en blijft men op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelin-
gen.
Ook de komende jaren zal er de be-
kende kwaliteit geleverd worden tegen 
een acceptabele prijs.

Jaarlijkse overzichtsproeverij 
bij Sans Oreille
Aanstaand weekend organiseert wijnwinkel Sans Oreille, haar jaarlijkse 
grote overzichtsproeverij. Deze proeverij vindt plaats op zaterdag 5 oktober 
van 12.00 tot 18.00 uur en zondag ook op dezelfde tijd. Er staan veel wijnen 
geopend, die onder deskundige leiding  worden besproken en geproefd. 

 

Nieuws met zaken
Samen door één deur

Monique Gevers en Karin van Deursen 
openen winkel in het Park
Door Elwien Bibbe

Als je de deur van Park 13a binnengaat stap je links in de winkel/ 
atelier van edelsmid Karin van Deursen en stap je naar rechts, dan 
kom je in ’t Bloemateljee van Monique Gevers. Twee dames met 
een creatief vak, die elkaar gevonden hebben in een mooi monu-

mentaal pandje in het hartje van Nuenen. In het weekend van 5 en 6 oktober 
gaan de winkels officieel open. En bij Monique kunnen nieuwsgierigen zelfs 
op de vrijdag al terecht. Op beide middagen geven Frans en Fanny van Ate-
lier ‘de Glasbel’ demonstraties glasblazen. Zij maken allerlei objecten, 
waaronder ook glassieraden. Het hele weekend kunnen bezoekers vrij bin-
nenlopen om te kijken.

Karin van Deursen en Monique Gevers 
in de deuropening van het pandje Park 
13a. Rechts op de gevel het schildje dat 
een gemeentelijk monumentaal pand 
aanduidt. 

Karin werkte voorheen 5 jaar als edel-
smid bij een goudsmid in Heeze en be-
gint nu voor zichzelf. “Eerst werkte ik 
parttime aan huis, maar ik vind het 
leuk om mijn werk aan een groter pu-
bliek te tonen. Het pandje (voorheen 
zat herenkapper Werner erin) stond al 
sinds december leeg. En mijn schoon-
vader attendeerde me erop. Eigenlijk 
is het een beetje toeval, dat ik hier te-
recht gekomen ben. De grootte en de 
uitstraling van het pandje passen bij 
een edelsmid.”

Karin maakt eigentijdse sieraden en 
trouwringen en doet ook reparaties. 
Ze heeft een eigen collectie en een 
klein deel van de sieraden is inge-
kocht. “Klanten kunnen bij mij ook 
met hun eigen wensen terecht. Een ei-

gen ontwerp aandragen. En daar kan 
ik dan weer iets mee doen. Voor een 
vrouw maakte ik onlangs een hanger 
met daarin gekleurde steentjes, die 
haar man, kinderen en kleinkinderen 
symboliseerden. De groene steen in de 
hanger stond voor haar man, die graag 
in de tuin werkte, en voor de kinderen 
en kleinkinderen zijn roze en blauwe 
steentjes gekozen. Een sieraad is emo-
tie, is persoonlijk. Sieraden koop je 

met een bepaalde gedachte, er zit een 
verhaal achter.” 

Monique kan dat beamen. Ook bloe-
men zijn emotie. En Monique is dan 
ook blij dat ze na twee jaar, haar oude 
vak weer op kan pakken. 25 Jaar gele-
den, toen ze 18 was, begon ze met 
Bloemenatelier Parkhof, maar daar 
moest ze noodgedwongen 2 jaar gele-
den mee stoppen. Maar het kriebelde, 
ze miste de klanten, het creatieve. 
“Doen wat ik het leukst vind, vertelt 
ze, “en trots zijn op wat je doet. Het 
hebben van een eigen winkel.”
En nu begint ze weer, in haar eentje, 
op een veel kleiner oppervlak, en met 
maar een meisje erbij, voor als ze naar 
de groothandel gaat. Monique komt 
uit een ‘bloemenfamilie’. Haar vader 
en moeder zijn 50 jaar geleden begon-
nen met een kwekerij op het Laar in 
Gerwen. Inmiddels wordt het bedrijf 
gerund door haar broer en is verhuisd 
naar Asten Heusden. Dus de liefde 
voor bloemen zat er al vroeg in.
Monique gaat zich toeleggen op de 
verkoop van snijbloemen en leuke ca-
deautjes en het maken van bruids- en 
grafwerk en bloemstukken voor be-
drijven. In oktober starten ook de cur-
sussen en workshops weer. En daar 
heeft ze al heel wat aanmeldingen voor 
binnen, vertelt ze trots. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven via de site 
www.bloemateljee.nl.

Godfried de Vocht opent 
vernieuwde winkel in Nuenen

Meerdere providers 
beschikbaar op Glasvezelnet
Vanaf nu zijn er op het glasvezelnetwerk van de NEM Nuenen meerdere 
providers beschikbaar. Hiermee wordt een van de doelstellingen van de 
Coöperatie Onsnet Nuenen gerealiseerd: meer keuze en concurrentie op 
het netwerk. 
Het is een goede ontwikkeling dat on-
ze leden kunnen kiezen op basis van 
verschillende pakketten, diensten en 
prijzen.  Op dit moment is dit enkel 
het pakket van OnsBrabantnet.
Helaas is het op dit moment in Neder-
wetten en Gerwen technisch nog niet 
mogelijk andere providers toe te laten. 
Het bestuur van de Coöperatie Ons-
Net Nuenen vindt dit geen aanvaard-
bare situatie en is met verschillende 
partijen aan het onderzoeken hoe we 
het hele netwerk van de Coöperatie 
voor meerdere providers geschikt 
kunnen maken. Welke provider op uw 
adres beschikbaar is, is op dit moment 
nog afhankelijk van uw postcode. Als 
u wilt weten welke providers bij u be-
schikbaar zijn, kijk dan op: www.glas-
vezel-vergelijken.nl. De Coöperatie 
OnsNet Nuenen speelt als onafhanke-
lijke partij geen rol in de providerkeu-
ze van de inwoners van Nuenen c.a. en 
de samenstelling van de dienstenpak-
ketten van providers. Wel adviseren 
we u rekening te houden met de vol-
gende aspecten:

Op meerdere plekken in Nederland 
zijn technische problemen bekend bij 
consumenten die overstappen naar 
een andere provider op de glasvezel-
aansluiting. Wij verwachten dat deze 
technische problemen begin volgend 
jaar zijn opgelost, zodat u zich zonder 
problemen kunt abonneren op dien-
sten van een provider naar keuze.  De 
Coöperatie Onsnet Nuenen adviseert 
de leden voorlopig nog even te wach-
ten met overstappen tot de technische 
problemen zijn opgelost. Uiteraard 
blijft het uw eigen keuze om nu of later 
van provider te wisselen. 

Houd er rekening mee dat u uw huidi-

ge emailadres @onsnet.nu en @ons-
brabantnet verliest als u naar een an-
dere provider overgaat.
Bij Onsbrabantnet ontvangt u zowel 
een digitaal als ook een analoog tv-sig-
naal. Voor zover nu bekent leveren de 
nieuwe providers geen analoog zen-
derpakket voor radio en TV. Bij oude-
re TV’s heeft u altijd een setop-box 
nodig.
De Coöperatie OnsNet Nuenen volgt 
de ontwikkelingen op de voet en zal 
haar leden onder andere via haar web-
site (www.connuenen.nl) informeren 
over verdere ontwikkelingen. De Coö-
peratie OnsNet Nuenen heeft geen in-
vloed op de kwaliteit, prijs en het pak-
ketaanbod van de providers. De 
Coöperatie OnsNet Nuenen ziet een 
gezonde concurrentie op het glasve-
zelnetwerk als belangrijke voorwaarde 
om de prijs- en kwaliteitverhouding 
en het serviceniveau ook in de toe-
komst op peil te houden.

Uitbereiding  netwerk OnsNet naar 
buitengebieden
Nuenen heeft nog steeds een unieke 
positie als het gaat om glasvezel aan-
sluitingen. Met glasvezel heeft u een 
supersnelle internetverbinding (100 
Mb up- en 100Mb download snelheid!) 
die volop mogelijkheden biedt voor 
toekomstige ontwikkelingen en dien-
sten op internet en interactieve HD-
TV. De Coöperatie OnsNet Nuenen 
is,  samen met de NEM Nuenen, wijk-
raden en  de provincie,  de mogelijkhe-
den aan het onderzoeken om de “blin-
de vlekken” en buitengebieden in 
Nuenen ook aan te sluiten op het glas-
vezelnetwerk. De Coöperatie heeft als 
ambitie alle adressen in Nuenen aan te 
sluiten. Het bestuur Coöperatie Ons-
net Nuenen c.a.

Leuke wijn- en spijscombinaties tips, 
veel nieuwe wijnen (o.a. nieuw huis uit 
Oostenrijk), verrukkelijke Italiaanse 
wijnen, mooie Rhône wijnen, een fan-
tastisch snoepje uit de  Bordeaux  en 
uit andere Franse gebieden, het is er 
allemaal.
Ook lekkere aanbiedingen; van o.a. 
het bekende Chileense wijnhuis 
MontGras. Deze heeft voor haar 20 ja-
rig bestaan een speciale blend laten 
maken voor een heerlijke aanbieding 9 
= 6 actie! Daarnaast zijn er nog diverse 
andere leuke aanbiedingen, speciaal 
voor dit weekend geprijsd. 
Elke proeverij moet iets speciaals heb-
ben, vindt Marianne Coolen, eigena-
resse van de wijnwinkel. Dit jaar onder 
andere een net gearriveerde vintage 
port uit 2011, van één huis (het enige 
huis, die nog ambachtelijk werkt in de 
Douro), maar van verschillende wijn-
gaarden. Proef maar eens het verschil 
Maar het blijven alletwee snoepjes. En 
over snoepjes gesproken, ook een spe-
ciale dessertwijn uit Noord-Italië (uit 
het Valpolicellagebied), die gemaakt is 
van de oortjes (de buitenkant van de 

trossen) van de druiven, want die heb-
ben de meeste zon hebben gekregen. 
Werd het maar alvast kouder…
Iedere serieuze proever is welkom op 
bovenvermeld tijdstip. Nieuwsgierig 
geworden? De proeflijst staat al ver-
meld op de website: www.sansoreille.nl.  

Op donderdag 3 oktober aanstaande opent Godfried de Vocht, De Echte 
Bakker de compleet vernieuwde winkel aan de Parkstraat in Nuenen. Na 
een grondige verbouwing is deze winkel modern ingericht met gemak voor 
de klanten en alle ruimte voor de mooie ambachtelijke producten. 

Ook de winkel in Nuenen is nu in ‘De 
Vocht stijl’. Deze stijl biedt gemak voor 
de klanten: snelheid door zelfbedie-
ning maar ook hulp, advies en service 
als het nodig is. De ambachtelijke pro-
ducten zijn aantrekkelijk gepresen-
teerd en het assortiment is groter dan 
ooit.

Geheel nieuw zijn de desembroden. 
Dat zijn broden waarbij in de berei-
ding gebruik wordt gemaakt van de 
natuurlijke gisting van tarwemeel en 
water. Bakken met desem is een lang-
durig proces waarbij smaak en aroma 
optimaal tot ontwikkeling komt. Er 
zijn Desem Stokbroden en drie brood-
soorten: DesemMais, DesemBlanc en 
DesemMultigranen.

Spelt
Een ander ambachtelijk en puur pro-
duct is Speltbrood. Spelt is een oertar-
weras waarin lekker en gezond samen 
komen. Speltbrood geeft langer een 
verzadigd gevoel en gaat dus de nei-
ging tot snoepen tegen. Bovendien be-
vat het hoogwaardige onverzadigde 
vetzuren, vitaminen en mineralen. 
Daarnaast smaakt spelt heerlijk. Het 
geeft volle aroma’s en een natuurlijke 
nootachtige smaak. Bij De Vocht vindt 
u een mooi Speltassortiment brood, 
Spelt worstenbroodjes, Spelt beschuit 
en Spelt crackers.

In de regio staat De Vocht bekend om 
de Brabantse worstenbroodjes en 
Nougatine IJstaart. Ook is er grote 
keuze in kindertaarten, die te bekijken 
zijn in de vitrine in de winkel. En 
houdt u ook zo van die lekkere Belgi-
sche Leonidas bonbons? De Vocht 
heeft ze voor u. Wekelijks zijn er vaste 
voordeeldagen. Zo is maandag, de 
Brooddag, donderdag, de Gebakdag, 
vrijdag de Appelflappendag en zater-
dag, de Broodjesdag
Spetterende openingsaanbiedingen
De familie De Vocht kijkt ernaar uit u 
vanaf donderdag 3 oktober te ontmoe-
ten in de nieuwe winkel en kennis te la-
ten maken met alle nieuwe en lekkere 
producten. Om het feest samen met u 
te vieren hebben ze 3 broden naar keu-
ze + een big shopper voor slechts 5,65 
in de aanbieding. Maar ook 4 gebakjes 
neem je mee voor maar 5,- en de be-
kende Brabantse worstenbroodjes zijn 
deze week 4+1 gratis. Reden genoeg 
om even langs te komen, tot dan.

Uitverkochte 
Meezingvoorstelling 
‘Vuile Huichelaar’ 
Op donderdag 10 oktober is er een heerlijk meezingcabaret in Het Klooster, 
gemaakt door vrouwen en voor vrouwen. Blijkbaar hebben de dames er zin 
in want de avond is compleet uitverkocht!

Vuile Huichelaar neemt je mee in een 
show waarbij je vanaf de eerste mi-
nuut alle dagelijkse beslommeringen 
en zorgen vergeet en heerlijk ‘ouder-
wets’ kunt lachen. De voorstelling 
heet Vluchten kan niet meer!, dat 
geldt voor de man, die vaak roept: het 
is ook noooooit goed! Maar ook voor 
de vrouw, die met een uiterste houd-
baarheidsdatum blijkt te zitten… 

Buffet
Naast deze voorstelling, is er ook een 
bijhorend buffet te reserveren vooraf-
gaand aan de voorstelling. Hiervoor 
zijn nog plaatsen beschikbaar. Dit buf-
fet heeft de naam ‘Ladiesbuffet’ en kan 
zeker gezien worden als een volwaar-
dig diner. Bij dit buffet is een samen-
stelling gemaakt van diverse warme en 
koude gerechten. Wat precies op tafel 
komt te staan, is tot de avond zelf een 
verrassing van de chef. Vanaf 18.00 
uur kunt u deelnemen aan het buffet 
tegen een tarief van € 17,50 euro per 
persoon. Met dit buffet kunt u uw 
heerlijke meidenavond compleet ma-
ken! Reserveren voor dit buffet kan tot Foto: José Eldering

maandag 7 oktober aan de balie of te-
lefonisch. (040-284 33 99). De voor-
stelling begint om 20.15 uur. 

A

5 jaar Blitzz Kapsalon 
schoonheidssalon
5 jaar geleden opende Blitzz haar deuren aan de Vincent van Goghstraat 2.  
Natuurlijk wordt dat niet ongemerkt voorbij gegaan en gaat men nog enke-
le jaren door. De openstelling die  ook  2 avonden bevat is een schot in de 
roos gebleken. Sinds 1,5 jaar kan de klant zelf online een afspraak maken.  
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

29 september t/m 5 oktober
Collecte Dierenbescherming
 7 oktober t/m 12 oktober

Collecte Brandwondenstichting

Vrijdag 4 oktober
17.30 uur kookworkshop

Vrouwencentrum De Vlinder

Vrijdag 11 oktober
14.00-16.00 uur Lezing 

“woon morgen zonder zorgen”
Raadszaal Klooster

Maand oktober
WSV-wandeling

zon 09.00 uur + woe 19.00 uur
Vijver Gemeentehuis. Expositie Kunst 

met een grote T Het Klooster

Vrijdag 4 oktober
Missing Ear European Tournament (MEET)

Sportvelden HSCN 
09.30 uur Ontmoeting mensen in rouw

De Regenboog

Zaterdag 5 oktober
13.00-18.00 uur Smeulders = Open

Beekstraat 23
21.00 uur Oktoberfest

Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 3 oktober
20.15 uur Gebroeders Fretz, 

Revolte! Het Klooster 

Zaterdag 5 oktober
11.00-15.00 uur Open Huizen Dag 

Park Luistruik 
13.00 tot 16.00 uur Open Dag

Dierenopvangcentrum De Doornakker

Zondag 6 oktober
13.00-18.00 uur Smeulders = Open
14.00 uur Dierendag op Weverkeshof

19.30 uur Taizé-vesper
Van Goghkerkje

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.
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Volg ons ook op:

Zaterdag 5 oktober
(MEET) Sportvelden HSCN 
10.00-12.30 uur Sam’s 
kledinginzamelingsactie 
Clemenskerk Nuenen.

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

11.45-12.45 uur pianomuziek+
13.00-17.00 Biljarten

Jo van Dijkhof

Zondag 6 oktober
(MEET) Sportvelden HSCN 
Dierendag op Weverkeshof

10.00 uur Vincent Van Gogh-rit
Centrum Nuenen

Woensdag 2 oktober
13.30 tot 16.00 uur 

WLG kompasspeurtocht
voor groepen 7 en 8

Zaterdag 5 oktober
10.00-14.00 uur Doe Gezellig Mee Dag

Sportvelden N.K.V.
11.00-17.00 uur Atelierroute

Zondag 6 oktober
11.00-17.00 uur Herfstdag 

Tuinen van De Walburg
11.00-17.00 uur Atelierroute

12.00-17.00 uur Walking diner

Maandag 7 / dinsdag 8 oktober
14.00-16.00 uur leeskring KBO 

met Ine Pels
Café de Sport, Stiphout.

Maandag 7 oktober
20.00-22.00 uur Lezing Byzantium 

1e gouden eeuw
Bavaria Brouwerij Cafe, Lieshout

Donderdag 10 oktober
18.00-19.00 uur Open huis

OBS de Rietpluim
20.15 uur Vuile Huichelaar

Het klooster

Dinsdag 8 oktober
20.00 Lezing over paddenstoelen

IVN-ruimte in Het Klooster

Woensdag 9 oktober
09.00-12.00 Open Dag KinderCollectief
14.00-16.00 + 20.00-22.00 uur Lezing 

Vroeg-Renaissance Café de Sport, 
Stiphout.

18-21 oktober
Gerwen Kermis

Zondag 13 oktober
The Falcon Town Jazzband

Weverkeshof 

Donderdag 17 oktober
09.00-11.30 uur ComputerCafé: Tablets 

en smartphones Bibliotheek 
20.00 uur Lezing heemkundekring

Bibliotheek

Zondag 13 oktober
15.00-17.00 uur DJ Eddy 

Jo van Dijkhof

Woensdag 16 oktober
14.00 uur Liedjesspeeltuin Dirk Scheele

Het Klooster

Kerkberichten

Dankbetuiging 

Gerarda Sanders- van Roosmale (Sloekes)

De vele lieve kaarten en bloemen, uw persoonlijke belangstelling 
alsmede uw aanwezigheid bij de uitvaart waren voor ons een 
grote troost.

Hiervoor onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen familie Sanders

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 5 oktober 18.30 uur: Viering, 
kinderkoor, voorgangers pastoraal 
werkers P. Peters en J. Deckers.
Zondag 6 oktober 11.00 uur: Viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 5 oktober 18.30 uur: Betsie 
van Kessel-van den Broek; Ineke Hil-
berink (vanwege sterfdag).
Zondag 6 oktober 11.00 uur: Toon van 
Grotel; Mina Swaanen; Joke Schepers-
Cremers en Paul Schepers; Jan en 
Miet Dijstelbloem-Knoops; Lies No-
ten-van Kemenade; Piet van Heijst; Jo 
Jegerings; Arnold Backx; Harry 
Schmitz; Toos Lijten-van Kessel; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; Jo-
han Slegers; Miriam Raessens; Ad 
Poulissen; Berend en Ans Scholtens; 
Riek Verlijsdonk-Willems; Henk Hen-
drikx en Wim van Boxtel; Frans Daa-
men; Marinus van Maasakkers; Wil-
helmina Kortstee-Nijenhuis; Antonia 
Ramaaker-Hansman; Door Kortstee-
Ramaaker.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Thera 
van Gent-van de Rijt, Margot Bege-
manstraat 9, en Jan de Haas, Soeter-
beek 3. Wij wensen families en vrien-
den veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Bisdombedevaart naar Lourdes
In deze uitgave van Rond de Linde 
kunt u lezen over het plan van onze H. 
Kruisparochie om deel te nemen aan 
de bisdombedevaart naar Lourdes. U 
allen bent daartoe uitgenodigd.

Wijziging viering op zondag in Nuenen
Vanaf komende zondag zal er in Nue-
nen alleen een viering zijn om 11.00 
uur. De viering van 9.30 uur komt 
daarmee te vervallen. De opgegeven 
misintenties van 09.30 uur zijn ver-
plaatst naar 11.00 uur. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 6 oktober. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Aan de dienst wordt meegewerkt 
door het koor Cantabile o.l.v. Jelle 
Everhardus. Voor de kinderen van de 
basisschool is er nevendienst. De col-
lecte is voor een oecumenisch project 
in Israël. U kunt de dienst beluisteren 
via onze website.
Op donderdagochtend bent u ook 
welkom voor ontmoeting bij een kop 
koffie of thee in het Open Huis van 
10.00-12.00 uur. Voor overige infor-
matie: zie de website. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 oktober 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep. 
Misintenties
Martina v. Heugten-Swinkels; Wies Evers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 oktober 11.00 uur: viering, 

parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.
Misintenties
Riek van der Putten-Sanders.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm van 
de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007. De geschie-
denis van de kerk vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.
Donderdag 3 okt. Eerste donderdag van 
de maand 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis; votiefmis van Onze Heer Jezus 
Christus Hogepriester; gedachtenis H. 
Theresia van het Kind Jezus, maagd. 
Vrijdag 4 okt. Eerste vrijdag van de 
maand; 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Jezus; 
gedachtenis H. Franciscus van Assisi. 
Zaterdag 5 okt. eerste zaterdag van de 
maand; 07.15 uur H. Mis daarna uitstel-
ling tot 09.00 uur; votiefmis van het On-
bevlekte Hart van Maria; gedachtenis H. 
Placidus en gezellen, martelaren. 10.00 
uur vertrek Bedevaart naar Banneux. 
Zondag 6 okt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 20ste zondag na Pinksteren; 
kinderzegen. 
Maandag 7 okt. 17.30 uur H. Lof Rozen-
kransmaand. 18.30 uur H. Mis Feest van 
Onze Lieve Vrouw van de H. Rozen-
krans; gedachtenis H. Marcus, paus en 
belijder. 
Dinsdag 8 okt. 17.30 uur H.  Lof van de 
Rozenkransmaand. 18.30 uur H. Mis; H. 
Brigitta van Zweden, weduwe; gedach-
tenis H. Sergius, Bacchus, Marcellus en 
Apulejus, martelaren. 19.30 uur bijeen-
komst Geloofsverdieping.
Woensdag 9 okt. 07.15 uur H. Mis; H. 
Johannes Leonardi, belijder; gedachte-
nis H. Dionysius, Rusticus en Eleutheri-
us, martelaren. 

Gezinsviering ”Zo 
kleurrijk zijn we... ”
“Zoveel kleuren, zoveel mensen” is 
een bekende uitspraak. Kijk naar de 
bloemen om je heen, zie de vogels in 
de lucht... daarvoor geldt deze uit-
spraak ook! Kleurrijk en zo verschil-
lend maar ook veel gelijkenissen. Geef 
het leven kleur, geef een mooie teke-
ning, een kleurrijke bos bloemen... zo 
delen we met elkaar de prachtige we-
reld om ons heen.
Het verhaal wat in deze welkomsvie-
ring wordt verteld is een inleiding 
voor de aanstaande communicanten 
van 2014. Het thema kleur zal steeds 
terug komen in de gezinsvieringen 
van het komende jaar. Iedereen is wel-
kom, kom kijken & luisteren op zater-
dag 5 oktober om 18.30 uur! Het kin-
derkoor verzorgt de muzikale 
omlijsting. Je bent van harte welkom 
in de H. Clemenskerk aan het Park.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van 
onze achterkleindochter

Tess
25 september 2013

Dochter van Henk en Sanne de Jong
kleinkind van Ineke en Jan

achterkleinkind van Maria en Tini

Pezzaz
r e s t a u r a n t

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

Pezzaz
r e s t a u r a n t

www.restaurantpezzaz.nl 

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

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

uitnodiging 
Eerste Communie Nederwetten
De ouders van de kinderen uit groep 4 van de basisschool die in 2014 de 
Eerste Heilige Communie willen doen, willen we graag uitnodigen voor een 
informatieavond. Op maandag 7 oktober om 20.30 uur is er een bijeen-
komst in het parochiezaaltje in Nederwetten, naast de kerk. 

We werken dit jaar met een project: 
‘Op weg naar…’
Tijdens deze avond praten we over 
wat is communie doen en wat ver-
wachten we van elkaar. Daarnaast ne-
men we het project door en kunnen er 
al afspraken gemaakt worden omtrent 
een aantal activiteiten. De communie 
is gepland op Zondag 25 mei om 10.30 
uur.

Tijdens deze bijeenkomst zullen zo 
mogelijk aanwezig zullen zijn: Paul 

Peters, Juf Anita, Eleanor en Inie. 
Voor inlichtingen en informatie kan 
men zich wenden tot Inie van de Big-
gelaar, tel. nr. 2837308.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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MountainbikenKorfbal

P r o g r a m m a
Voetbal

Honk- en Softbal

Voetbal 
RKSV NUeNeN
Zaterdag 5 oktober 
Veteranen A-De Valk  ..................... 16.15
RKGSV-Veteranen B  ..................... 16.00
Zondag 6 oktober 
SV Venray 1-Nuenen 1  .................. 14.30
UNA/Brinvast 2-Nuenen 2  .......... 12.00
Nuenen 3-RPC 3  ............................ 12.00
Nuenen 4-RKSV Heeze 4  ............. 12.00
Nuenen 5-Brabantia 4  ................... 12.00
Nuenen 6-Bladella 4  ...................... 12.00
Nuenen 7-EMK 4  ........................... 10.00
Woenselse Boys 3-Nuenen 8  ....... 10.00
EMK 5-Nuenen 9  ........................... 11.30
Wilhelmina Boys 6-Nuenen 10  ... 11.00
Nuenen 11-WODAN 17  ............... 10.00
VDZ VR1-Nuenen VR1  ................ 14.00
Baardwijk VR1-Nuenen VR2  ....... 10.00

eMK
Zaterdag 5 oktober 
RKVVO - EMK Classics   .............. 17.00
Zondag 6 oktober   
Den Dungen 1 - EMK 1   ................ 14.30
Geldrop 5 - EMK 2   ........................ 10.30
EMK 3 - Dommelen 3   .................. 11.30
Nuenen 7 - EMK 4   ........................ 10.00
EMK 5 - Nuenen 9   ........................ 11.30
EMK 6 - Vessem 4   ......................... 11.30
Braakhuizen 6 - EMK 7   ................ 13.00

RKGSV GeRweN
Zondag 6 oktober
St. Michelsgestel 1 - RKGSV 1  ..... 14.30 
Rood Wit Vooruit 3 - RKGSV 2 ... 12.00
Beerse Boys 12 - RKGSV 4  ........... 10.00 
RKGSV 5 - Woenselse Boys 6  ...... 11.30

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 5 oktober
Vet. Wodan - Nederwetten  .......... 15.00
Zondag 6 oktober
Nederwetten 1 - Eindhoven AV 1  14.30
SBC 13 - Nederwetten 2  ............... 12.00
Nederwetten 3 - DBS 5  ................. 10.00

KoRfbal 
NKV NUeNeN
Zondag 6 oktober 
NKV 1 - OEC 1  ............................... 14.30

NKV - Keizer Karel             7-10
op zondag 29 september speelde NKV thuis tegen Keizer Karel 1. Keizer 
Karel had moeite met het creëeren van kansen, NKV had moeite met het 
afmaken van de kansen. Verdedigend werd er door NKV 1 wederom uitste-
kend gespeeld maar de afronding in de aanval ontbrak. 
De gehele eerste heeft was NKV dui-
delijk de betere ploeg, maar het team 
was niet in staat de vele kansen af te 
ronden. Bij rust stond er dan ook maar 
een 4-2 voorsprong op het scorebord. 
De tweede helft begon zoals de eerste 
helft geëindigd was met veel mogelijk-
heden om te scoren voor NKV. Tot 
twee keer toe kwam NKV met 3 doel-
punten verschil voor, en waren er mo-
gelijkheden genoeg om deze voor-
sprong uit te bouwen. Door enkele 
verdedigende fouten van NKV was het 

voor de tegenstander mogelijk om te-
rug te komen in de wedstrijd. Keizer 
Karel scoorde de gelijkmaker en kreeg 
het geloof in een overwinning terug, 
NKV  daarentegen was niet in staat 
zich te herpakken en kwam zelfs op 
achterstand. Keizer Karel wist de wed-
strijd slim uit te spelen en won uitein-
delijk met 7-10. 

Komend weekend wederom een thuis-
wedstrijd, op zondag 5 oktober is OEC 
uit Helmond de tegenstander. 

EmK-Sint michielsgestel 3-0
EmK begon na het puntverlies van afgelopen weekend in de wetenschap dat 
er deze wedstrijd punten behaald moesten worden om al niet direct in het 
begin van het seizoen achter de feiten aan te lopen. 
In de 26e minuut van de wedstrijd was 
er de 1e kans voor EMK spits Ruud 
Bijsterveld, maar zijn inzet ging voor-
langs. Nog geen twee minuten later 
kan na goed doorzetten van Ruud 
Boerema, Ruud Bijsterveld de bal vrij 
voor doel binnenschieten. Enkele mi-
nuten later was er een exacte kopie 
van dit doelpunt waardoor EMK op 
een 2-0 voorsprong kwam. Het in het 
vorig seizoen zo succesvol spitsenduo 
leek in deze eerste helft deze samen-
werking weer hervonden te hebben. 
Net voor het rustsignaal voorkwam 
EMK doelman Mark Janssen (18 jarige 
A speler) met een uitstekende reflex 
de aansluitingstreffer van Gestel. Di-

rect na rust was het de Gestel doelman 
die een doelpunt van Bijsterveld voor-
kwam. Enkele minuten later voor-
kwam een Gestel speler op de doellijn 
de 3-0. In de 55e minuut van de wed-
strijd was er de 1e echte kans voor Ge-
stel na een aanval over rechts, maar de 
bal werd over het EMK doel gescho-
ten. In de 75e minuut van de wedstrijd 
was het de op het oog weer fitte Bijs-
terveld die de 3-0 eindstand bepaalde. 
EMK speler Christian Messerschmidt 
werd door de supporters uitgeroepen 
tot Man of the Match. Maar verder 
werd deze overwinning weer bereikt 
door het collectief, iets waar EMK het 
afgelopen seizoen ook sterk in was.

Ruud Bijsterveld (9) staat op het punt de 3-0 te scoren.

Essche Boys - Nederwetten 1-3
In een gelijk opgaande 1e helft kregen zowel Essche Boys als Nederwetten 
diverse mogelijkheden om te scoren maar met de brilstand gingen beide 
teams aan de thee. 
Ook aan het begin van de tweede helft 
waren beide teams aan elkaar gewaagd. 
Na een kwartier in de tweede helft 
kwam daar verandering in nadat een 
speler van Essche Boys hands maakte 
in het strafschopgebied. De penalty 
werd benut door Niek Evers. 0 - 1. 10 
minuten later gevolgd door een af-
standsschot van Giel van Korven 0 – 2, 
van 40 meter afstand schoot hij de bal, 
gedragen door de wind, hard en on-
houdbaar achter de Essche keeper. 
Kort daarna gevolgd door de 0 - 3, Ne-
derwetten kreeg een corner die door de 
keeper van Essche Boys werd weg ge-

stompt en door Willem van Rooij at-
tent ingekopt. Essche Boys probeerde 
nog terug te komen maar daardoor 
ontstond er een hoop ruimte voor de 
counters van Nederwetten waaruit niet 
meer gescoord werd. Ruim in blessure-
tijd kon Essche Boys nog een tegen-
doelpunt scoren. Einduitslag 1 - 3.
Bij thuiskomst in Nederwetten wer-
den de spelers enthousiast onthaald 
door de speelsters van Nederwetten 
dames 1 en 2, die zelf ook allebei de 
volle winst hadden binnengehaald.
Volgende week speelt Nederwetten 
thuis tegen Eindhoven.

gaat Nuenen Ja1 
landelijk? Kom ze 
aanmoedigen!
Zaterdag won JA1 van Hockey Club 
Nuenen uit met 1-3 van Oss, waarmee 
de jongens nu 3 punten ‘los’ staan van 
nummer de 2. Op zaterdag 5 oktober 
om 14.30 uur spelen ze hun laatste en 
beslissende wedstrijd thuis tegen 
MOP, waarbij “we het in Nuenen in ei-
gen hand hebben”, vertelt Manager 
Monique Zwaan. “Het belooft een 
spannende wedstrijd te worden. Bij 
winst of gelijkspel plaatst Nuenen zich 
voor de landelijke competitie, hetgeen 
voor het eerst in de historie zou zijn. 
Kom Nuenen aanmoedigen, de jon-
gens kunnen aanstaande zaterdag alle 
support gebruiken.”

Doe gezellig mee Dag voor jeugd de bij NKV
op zaterdag 5 oktober aanstaande organiseert Korfbalvereniging N.K.V., in 
samenwerking met de “vrienden van N.K.V. en Club van 50,” van 10.00 uur 
tot 14.00 een hele gezellige dag, de Doe gezellig mee Dag. 

Tijdens deze Doe Gezellig Mee Dag kunnen kinderen vanaf 4 jaar kennis maken 
met het Korfbal en met de vereniging. Voor alle kinderen is er een springkussen 
en voor iedereen zijn er poffertjes en pannenkoeken. Kortom dit wordt een hele 
leuke dag.Korfbalvereniging N.K.V. is een leuke, gezellige vereniging met bijna 
300 leden. Naast korfbal is er bij N.K.V. ruimschoots tijd voor nevenactiviteiten. 
Een kleine greep uit het assortiment: playbackshow, bingo-avond, jeugdkamp, 
etc. N.K.V. speelt haar thuiswedstrijden op de prachtige 
kunstgrasvelden op het sportpark Wettenseind. Is je interesse 
in N.K.V. gewekt? Kom dan een kijkje nemen op 
zaterdag 5 oktober van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
Wil je meer informatie over N.K.V.: kijk op www.nkvkorfbal.nl.

WSV Nuenen
Startlocatie 
wandelingen
Na een zeer succesvolle 5e editie van 
de Vincentwandeling en de traditione-
le afsluiting van het zomerseizoen met 
het wandelen van een gedeelte van de 
Lichtjesroute start zondag 6 oktober 
het winterseizoen. Tijdens het winter-
seizoen zijn de wandelingen op zon-
dagochtend. 
De startlocatie voor deze wekelijkse 
wandeling is in de maand oktober de 
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Voor de echte 
wandelliefhebbers is er de mogelijk-
heid om een langere wandeling in 
groepsverband te maken. Iedereen is 
welkom om ook eens vrijblijvend mee 
te wandelen. Voor aanmelden is niet 
nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.

Meer informatie op 
www.wsvnuenen.dse.nl. 
Of mail naar het secretariaat, 
joke_wsv@hotmail.com

Heren-1 zet zegereeks door

HZPC Horst 2 - Nuenen      5-7
op zaterdag 28 september jl. speelden de Nuenense waterpoloërs hun twee-
de wedstrijd van het seizoen. Weer werd gewonnen (5-7) en weer was het 
spel niet over de gehele wedstrijd goed. Veel opzien baarden ook de nieuwe 
spelregels, die erg strikt werden toegepast. 

In de eerste helft werd door gediscipli-
neerd spel een ruime voorsprong op-
gebouwd. Aan beide kanten werden 
U20’s uitgedeeld in navolging van het 
nieuwe reglement, waarover later 
meer. Nog wel een probleem voor de 
heren waren de man-minders. 

De tweede helft verliep minder voort-
varend. In een poging de wedstrijd de-
finitief te beslissen werden vele con-
tra’s gezwommen, waarin het overzicht 
vaak verloren ging. Dit verlies van 
scherpte was ook merkbaar in de man-
meers, waarin afspraken niet nageko-
men werden. Hierdoor leverde de 
tweede helft niet de gehoopte doel-
puntenregen op. De tegenstander kon 

echter ook geen vuist maken. De man-
nen uit Horst naderden tot op een 
doelpunt verschil, maar met een veili-
ge marge van 2 wist Nuenen de wed-
strijd in haar voordeel te beslissen. 

Sinds dit seizoen zijn nieuwe spelre-
gels van kracht. Enkele zijn goed te be-
grijpen en werden al regelmatig toege-
past; zo werd doorjagen op de keeper 
vaak bestraft met een vrije bal en werd 
tijd rekken terecht niet toegestaan. Dit 
alles om aanvallend spel te bevorde-
ren. Druk zetten op de tegenstander 
op zijn helft is met het nieuwe regle-
ment echter ook niet meer toegestaan. 
Dit wordt bestraft met een uitsluiting 
voor 20 seconden. 

missing Ear European 
Tournament bij HSCN
Komend weekend is het weer zover, dan organiseert Honk-en Softbalclub 
Nuenen het jaarlijkse internationale missing Ear European Tournament 
(m.e.e.t).
Al vele jaren vinden vele nationale en 
internationale teams in de vroege 
herfst hun weg naar sportpark de Lis-
sevoort. Vanaf vrijdagavond tot en 
met zondagmiddag wordt er fel ge-
streden om de fameuze wisselcup met 
één oor, een ludieke verwijzing naar 
Vincent van Gogh. 
Met name Italiaanse en Engelse teams 
zijn graag geziene internationale gas-
ten op het toernooi. Dit jaar zijn er on-
der andere teams te zien uit Turijn en 
twee verschillende clubs uit Essex. 

Naast honkbal zal er uiteraard ook ge-

softbald worden door de damesteams. 
Ook Nederlandse clubs zullen ruim 
vertegenwoordigd zijn dit weekend. 
Dit keer voor het eerst present The 
Dutch Tigers. Een team bestaande uit 
Nederlandse jonge talentvolle honk-
ballers. Namens HSCN zullen het 1e 
damesteam en het 1e herenteam de eer 
mogen verdedigen. Wilt u komend 
weekend eens live komen kijken naar 
honkbal op goed niveau, dan bent u 
van harte welkom op de accommoda-
tie van Honk-en Softbalclub Nuenen. 
Kijk voor meer info over HSCN op 
www.hscn.nl.

olympische toppers en 
veel volk op gulbergen24
ruim zeshonderd deelnemers met drie olympische mountainbikers en heel 
veel volk afgelopen weekeinde op het Landgoed gulbergen. Het sportief 
evenement gulbergen24 is een mountainbikemarathon voor individuele 
deelnemers en voor teams die 6 of 24 uur ‘fietsen’.  Veel publiek op en rond 
het Dak van Brabant om de mountainbikers aan te moedigen en om te 
genieten van sportiviteit en gezelligheid.

De drie Olympische mountainbikers 
op een rijtje (v.l.n.r.): Bas Peters, Rudi 
van Houts en Bart Brentjens 

(foto Cees van Keulen)

Op genoemd landgoed werd de derde 
editie Gulbergen24 georganiseerd op 
een parcours van 7,7 km met een be-
klimming naar het hoogste punt in 
onze provincie: Dak van Brabant op 60 
meter boven NAP. Bij de deelnemers: 
jong en oud (tussen 12 en 70 jaar), be-
ginneling en topper, en daarbij ook 
Bart Brentjens (goud en brons op resp. 
Olympische Spelen Atlanta1996 en 
Athene2004) en twee andere Neder-
landse Olympische mountainbikers: 
Bas Peters (Athene) en Rudi van Houts 
(Peking2008 en Londen2012). Dit trio 
reed vrolijk tussen de ruim zeshon-
derd andere bikers.   Bart werd win-
naar bij de 6-uurs marathon (21 rond-
jes, ruim 162 km), met Gerwenaar 
Marcel Boudewijns op de derde plek. 
Marcel reed gemiddeld precies één 
minuut langer over zijn rondjes dan 
Brentjens. 

80 rondjes is 616,5 km
Rudi van Houts, ambassadeur van het 
evenement Gulbergen24, maakte deel 
uit van het winnende team Fijnfietsen.
nl in de 24-uurs marathon. In die cate-
gorie werd Bas Peters met het Cy-

cletrend Raceteam tweede  en beide 
teams reden 80 rondjes in één etmaal, 
dat is 616,5 km. Eindhovenaar Jos En-
gelen won voor de derde keer de solo-
marathon over 24 uur en hij volbracht 
60 ronden oftewel ruim 460 km. Vol-
gend jaar wordt Gulbergen24 gehou-
den op 27 en 28 september. 
Voor alle uitslagen en  informatie:   
www.smpnuenen.nl.



Om 10:00 uur starten de eerste deelnemers in het centrum 
van Nuenen. Tussen 12:30-15:00 uur zullen zij al puzzelend 
uitkomen bij Kasteel Croy te Aarle-Rixtel. Vanaf 15:30 uur 
kunt u de eerste fi nishers in Nuenen verwachten. 
Toegang is gratis op alle locaties.

HOOFDSPONSOR
P. Heijl Automaterialen B.V.

SUBSPONSORS
ABN - AMRO Mees Pierson
APS Personeelservices
Seerden Industriële Verpakkingen BV 
Wesselman Accountants|Belastingadviseurs

SPONSORS
A. Jansen B.V.
A. Schellens Schildersbedrijf B.V.
A2B security
ABN - AMRO 
ATB Eindhoven B.V.
BAN Bouw
Bavaria NV
Beheermaatschappij Gulbergen B.V.
Bouw Center Swinkels

C1000
Café René
Café Schafrath
Chr. Van den Heuvel & Zonen
Comigo
Dierenarts praktijk M. Aarts
Erbee Keukens
Esro-Vlees B.V.
F. v. Lanschot Bankiers
Fons Linders
Formula Air Groep B.V.
Freyja - eventhings
Gerrits Recycling 
Glasbedrijf Smits b.v. Isorama
Godfried de Vocht De Echte Bakker
GS Staalwerken Groep 
Het Klooster
Heyde Hoeve B.V. 
Hoefsmederij Marino Wijlaars

Interieurspuiterij M. Jansen
IT - Pro
Kerkhoff’s Autoservice
Keurslagerij Evert Tebak
Leenders RVS Industrie B.V.
Loonbedrijf H. van Stipdonk B.V.
Metaal- en papierhandel A.M. van de 
Mortel B.V.
Meulendijks Ruitersportcentrum
Mook Trading B.V.
Mr. Zimmerman [ graphics & concepts ]
Nextshot fotografi e
Parkhotel Auberge Vincent
Pensionstal Boord
Please Payrolling
Restaurant Lindehof
ROCK Kingstables, opvang & revalidatie
Riny van Kessel, Groente & fruit spec.zaak
Ruyters voor Ruijters

Stalhouderij ‘t Woud
‘t Schuurke
Transportbedrijf Jan de Greef
Van Santvoort Makelaars B.V.
ZBC Computers B.V.

BEGUNSTIGERS:
Boever Toiletwagenverhuur
Dhr R. van Beeck
Dierenartspraktijk Dhr S. Ouwerkerk
Italia IJssalon
Kwekerij Jansen
Stal van Heijst
Stijn’s Slaapstudio
Van Gastel & Neijnens accountants en 
belastingadviseurs
VOF Van der Wijst & zonen onroerend-
goed verhuur

W W W. D E C O O V E L S E M E N N E R S . N L

Namens het bestuur willen wij onze sponsoren, medewerkers èn vrijwilligers bedanken voor hun welbestede bijdrage!

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

Italiaanse avonden op 6 en 7 oktober 
bij Olijf.

Graag verwelkomen wij u omstreeks 19.00 uur 
in restaurant Olijf. 

Vervolgens zullen wij een Italiaans 5 gangenmenu 
voor € 67,50 per persoon serveren.

Het menu zal bestaan uit een voorgerecht, 1e tussen-
gerecht, 2e tussengerecht, hoofdgerecht en een dessert. 

(Dit is inclusief 5 bijpassende glazen wijn). 
Alleen gebruik maken van het Italiaanse menu 

kan ook (39,50 € p.p.)

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen, 
om u heerlijke wijnen te laten proeven in combinatie

 met lekker eten, om net zoals de Italianen, te genieten 
van het goede leven en deze avond af te mogen sluiten 
met een mooie espresso, wellicht in combinatie met een 

van onze grappa’s.
                                                                                  
Uiteraard is het ook mogelijk om deze avonden

gebruik te maken van onze a la carte kaart.

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten

Maandmenu 
Oktober
(voor 2 of 3 personen)

•	Kip	Kerrie
•	Babi	Pangang
•	Foe	Yong	Hai
•	Kou	Lou	Yuk
•	Chun	Kun	Loempia
•	Kroepoek
•	Bami,	Nasi	of	witte	rijst

€1750

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

Nuenen   |   Parkhof 5   |   Tel 040 283 10 23   |   www.moosdijk.com
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• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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