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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. 

AFWeZig i.v.m. vakantie
21 t/m 25 oktober

dr. rutten & dr. van den top
Info waarneming 040 - 283 70 83
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“Het is gelukt”
Jongens A1 
gaat landelijke 
competitie spelen

 “De Vrolijke 
Samenzang” 
viert 
lustrumfeest

Theo van 
Duppen... 
Bedankt

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

1e editie Walking Dinner
Door Josine Janssen

fgelopen zondag was Nuenen o.a. gevuld met deelnemers aan het 
Walking Dinner. Met het zonnetje in de rug en paarden, met of 
zonder wagens, op de achtergrond werd de succesvolle eerste edi-
tie gehouden van Walking Dinner. Gezien het enthousiasme van 

de deelnemers en de deelnemende restaurants is dit een evenement dat om 
herhaling vraagt.

Walking Dinner, de naam zou ver-
moeden dat het om een wandelend 
diner zou gaan, in de avond zou je dat 
verwachten maar in Nuenen startte 
het diner om 12.00 uur. De deelne-
mers werden verdeeld over de 7 deel-
nemende restaurants om op elke 
locatie een klein gerecht te nuttigen 
met een bijpassende wijn, bier of een 
glaasje water. Uiteraard konden con-
sumpties bijbesteld worden wat door 
menig deelnemer gedaan werd. Wan-
delend van locatie naar locatie met 
een korte omleidende wandeling wer-
den de ca. 300 mensen verwend met 
bijzondere gerechten. Van een paté tot 
couscous, van vis met heerlijke witte 
wijnsaus tot gamba’s of een goede 
tournedos. Overal werden de gasten 
vriendelijk ontvangen in een sfeertje 
waarbij je het gevoel kreeg op een pri-

véfeestje te zijn uitgenodigd. De loca-
ties werden tussen de bedrijven door 
elke keer opnieuw omgetoverd zodat 
de uitnodigende tafels weer klaar 
stonden voor de volgende groep van 
ca. 40 mensen. Elk restaurant had hun 
ruimte of terras aangepast aan het 
aantal te ontvangen mensen en Res-
taurant Lindehof was tijdelijk ver-
huisd naar Vincentre. De verschillende 
hapjes waren ruim voldoende om er 
voor te zorgen dat aan het einde van 

A

Walking Dinner op het terras van Auberge Vincent, Restaurant P69. 

________________________________ 

“Nuenense 
restaurants 

presteren goed”
________________________________

Nieuw seizoen EHBO-
Vereniging Nuenen
EHBO-Vereniging Nuenen is weer begonnen aan een nieuw seizoen. Ook 
de EHBO-cursussen gaan weer van start. Op 23 oktober start de vereniging 
met een EHBO cursus voor volwassenen en ze zijn verheugd dat ze dit sei-
zoen meer dan 10 nieuwe cursisten kunnen verwelkomen.

Eén van hun taken is het begeleiden 
van evenementen zodat er altijd een of 
meerdere gediplomeerde EHBO'ers 
aanwezig zijn tijdens sportevenemen-
ten, zoals voetbalwedstrijden, brade-
rieën, fietsen voor muziek, carnaval, 
enzovoort. Aangezien het aantal aan-
vragen voor EHBO-begeleiding groeit 
en ze erg graag iedereen van dienst 
willen zijn, is het noodzakelijk de be-
staande afspraken strakker te gaan 
hanteren. De afspraken zijn als volgt:
1.  elke aanvraag moet schriftelijk 

middels een inschrijfformulier en 
ondertekend ingediend worden;

2.  elke aanvraag moet minimaal 8 we-
ken vóór het evenement bij het se-
cretariaat binnen zijn.

De vereniging doet dit om tijdig vrij-
willigers te kunnen zoeken voor uw 
evenement én om in aanmerking te 
komen voor de jaarlijkse gemeentelij-
ke subsidie. Vanaf heden worden aan-
vragen die niet voldoen aan de twee 
genoemde punten, niet meer in be-
handeling genomen. 

Belangstellenden zijn te allen tijde van 
harte welkom. Zij kunnen zich opge-
ven via het secretariaat.
Inschrijfformulieren kunt u via e-mail 
opvragen bij het secretariaat: ehbo.
nuenen@onsnet.nu óf downloaden 
vanaf de website: 

www.ehbonuenen.nl. 

Gerwen Kermis: 
Vertier voor jong en oud 
Het jaarlijkse dorpsfeest Gerwen Kermis brengt dit jaar een tiental attrac-
ties, PSV-mascotte Phoxy komt, er zijn live-optredens van Mark Elbers, 
Punt & L en Rikske en er is een rikconcours. Gerwen Kermis is van vrijdag 
18 tot en met maandag 21 oktober op de Gerwenseweg. 

PSV-mascotte PHOXY komt vrijdag-
middag 18 oktober samen met Ger-
wense kinderen om vier uur het 
dorpsfeest openen. Vrijdagavond om 
half acht volgt na een muzikale rond-
gang de officiële aanzegging door het 
Heilig Kruisgilde met muzikale onder-
steuning door Drumfanfare Jong Le-
ven en het Gerwens Muziekkorps.
De ritprijzen op Gerwen Kermis zijn 
met 0,90 euro laag gehouden. De ker-
mis is in overleg met Dorpsraad Ger-
wen en verenigingen op touw gezet.

Kermis-rikken
In de tent bij café De Stam is maan-
dagmorgen 21 oktober om elf uur het 
gezellige kermis-rikken. Vooraf in-
schrijven is geboden, want vol is vol. 
Maandagmiddag krijgen de basis-

schoolkinderen van de ouderraad en 
de organisatie diverse gratis kaartjes 
en een versnapering aangeboden. 

Live-optreden van Mark Elbers en 
Punt & L.
Café De Stam brengt vier dagen mu-
ziek met DJ Angelo en met live-optre-
dens. Vrijdagavond vanaf half tien staat 
de bekende Nuenense zanger Mark El-
bers op het podium. Mark staat garant 
voor een swingend optreden onder 
meer als Elvis tribute-artiest. Zondag is 
de traditionele familiedag vanaf twee 
uur en die middag is het Gerwense trio 
Punt & L live te bewonderen. Maan-
dagmiddag vanaf half drie treedt solo-
zanger Rikske  op en worden vier dagen 
Gerwen Kermis afgesloten door DJ 
Angelo.

 

Nuenense Brandweer gooit hoge ogen    
bij regionale kwaliteitstesten

de middag iedereen voldaan kon spre-
ken over een geslaagde dag. De restau-
rants hebben goed gepresteerd en 
hebben laten zien wat er bij hen in de 
keuken voor lekkers gemaakt kan wor-
den. Een regelrechte uitnodiging om 
een keer terug te komen en te genieten 
van een volwaardig diner.

Andere jaren had Nuenen het Nuenen 
culinair, een besloten culinair gebeu-
ren in het park. Walking Dinner is een 
erg goed alternatief. Door de wande-
ling is het een levendig tafereel met 

toch ook een ander gemêleerd publiek 
dan bij het besloten culinair gebeuren. 
De Vincent van Goghrit vond op de-
zelfde dag plaats en maakte van het 
centrum een druk schouwspel van ge-
nietende mensen.

De wandeling werd officieel afgesloten 
om 17.00 uur bij De Zinn aan het park 
maar hoe laat deze middag daadwerke-
lijk eindigde was voor elke deelnemer 
verschillend. Er hing een gezellige sfeer 
in het dorp en menig deelnemer heeft 
deze happening afgesloten op een van 
de terrassen die Nuenen rijk is.
Een evenement dat zeker voor herha-
ling vatbaar is. Misschien is het voor 
volgend jaar leuk om wat delen van de 
Van Goghlooproute op te nemen zo-
dat de gasten van de wandeling ook 
nog een stukje Nuenense cultuur mee-
krijgen.

Deelnemende restaurants:
De Lindehof (locatie Vincentre); Res-
taurant Olijf; Francisco cocina espa-
nola; Restaurant Auberge P69; Roxis; 
Puff Inn Lounge; Zinn. 

Enkele foto’s van het Walking Dinner 
zijn te zien op de facebookpagina van 
Rond de Linde.

Gerwen Kermis: 
Vier dagen dorpsfeest op de Gerwenseweg...

Foto Cees van Keulen

Het Nuenense korps heeft afgelopen zaterdag bij de regionale kwaliteits-
testen een 1e en 3e plaats in de wacht gesleept. Elk jaar vinden in oktober 
de regionale kwaliteitstesten “Basis Brandweerzorg plus” plaats.

Dit jaar was Budel de gastheer en er 
waren een zestal zeer realistische 
scenario`s nagebootst. Er werd in zes 
klassen met 42 deelnemende ploegen 
uit 20 korpsen om de eer gestreden.

Nuenen zat met twee ploegen in de op 
een na hoogste klasse. Natuurlijk was 
de competitie enorm maar nadat de 
denkbeeldige rookpluimen waren op-
getrokken bleek de ploeg van bevel-
voerder Eelco Riet als beste uit de 
strijd te komen.

De ploeg van bevelvoerder Dimitry de 
Wit behaalde een zeer verdienstelijke 
3e plaats. Toon van Deurzen bleek de 
beste chauffeur/pompbediende te zijn 
in klasse twee en lijkt de hegemonie 
van Ruud de Wit te gaan doorbreken.
Nadat de felicitaties waren overge-
bracht en de bekers uitgereikt, werd 

deze overwinning op gepaste wijze 
goed gevierd.

Heren en dame van harte gefeliciteerd 
met dit super resultaat.
Natuurlijk is er bij dit soort evene-
menten een ploeg in dienst die zorg 
draagt voor de brandweerzorg. Ook 
deze mensen bedankt hiervoor.

De Nuenense Brandweer uit een grijs verleden.
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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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AFVAL INZAMELING
Plastic inzameling
Iedere twee weken wordt huis aan huis plastic afval ingezameld. Wilt 
u weten wanneer? Kijk dan op de site van de gemeente Nuenen, bij uw 
persoonlijke afvalkalender. Geef uw postcode en huisnummer in en u 
vindt alle informatie over afval. Wilt u tussendoor uw plastic afval 
kwijt, dat kan, er staat een container op de milieustraat (pasje mee-
nemen) en op de parkeerplaats bij Intratuin.

Textiel inzameling
Uit een sorteer analyse in het voorjaar 2013 blijkt dat er nog teveel 
textiel in de grijze afvalcontainers zit. De gemeente Nuenen wil daar-
om de textiel inzameling onder de aandacht brengen. Bij het LON 
wordt binnenkort in hun uitzending hier aandacht aan geschonken. 

UITVOERING WERKZAAMHEDEN  
BOSSEN EN VENNEN
Plaggen van het Nuenens ven
In het bosgebied Papenvoortsche heide in eigendom van de gemeen-
te Nuenen ligt het Nuenens ven. Dit ven heeft in de loop der jaren een 
voedselrijke laag van afgevallen bladeren, naalden en takken gekregen. 
Deze rijke strooisellaag is nadelig voor de vestiging van (zeldzame) 
planten van voedselarme omstandigheden, die van nature langs dit 
ven voorkomen. Om ervoor te zorgen dat deze plantensoorten zich 
weer rond het gehele ven kunnen vestigen, worden de oevers van het 
ven verschraald door middel van plaggen. Dit is het verwijderen van 
de voedselrijke bovenlaag. 

De uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de periode 
van medio oktober tot en met november 2013. Tijdens deze periode 
kunt u tijdens uw bezoek aan de Papenvoortsche heide hinder onder-
vinden van de werkzaamheden. Paden kunnen tijdelijk slecht begaan-
baar of tijdelijk afgesloten zijn en vrachtwagens en machines zullen in 
het gebied rondrijden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Deze overlast 
is slechts tijdelijk van aard; na afloop van de werkzaamheden worden 
alle paden weer vrijgegeven en hersteld.
Dit project wordt in opdracht van de gemeente Nuenen begeleid door 
Bosgroep Zuid Nederland. Voor dit project is een financiële bijdrage 
van de provincie Noord-Brabant ontvangen.

De werkzaamheden rond het Nuenens ven worden gelijktijdig uitge-
voerd met werkzaamheden in de Stiphoutse bossen van de gemeente 
Helmond waar ook vennen worden vrijgezet door bomen te kappen 
en oevers te plaggen. Daarnaast worden in deze bossen sloten veron-
diept of gedempt om verdroging tegen te gaan en water langer in het 
gebied te kunnen houden. 

Dunning in de bossen van de gemeente Nuenen
In het bosgebied van de gemeente Nuenen wordt dit najaar in het 
kader van het bosbeheerplan een dunning uitgevoerd. De uitvoering 
wordt gecombineerd met een dunning in Landgoed Gulbergen. De 
gemeente streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en 
natuurwaarde. Uitdunnen betekent dat er bomen worden weggehaald 
om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. Ook wor-
den er een aantal open plekken gemaakt waar kruiden, struiken en 
jonge bomen kunnen groeien.
 
Het vrijkomende hout  wordt verkocht en de opbrengsten worden 
gebruikt voor het gemeentelijk bos- en natuurbeheer. De houtoogst 
wordt dit najaar  uitgevoerd. Een dunning in het ‘Crossbaan Olen’ aan 
de Cortenbachsendijk wordt komende winter uitgevoerd. De te vellen 
bomen zijn met oranje verf gemarkeerd. 
De werkzaamheden (volgens de gedragscode bosbeheer) worden door 
de Bosgroep Zuid Nederland uitbesteed en begeleid. Tijdens de uit-
voering van de werkzaamheden zal ter plekke informatie worden op-
gehangen om de recreant te informeren. Het is onvermijdelijk dat 
bezoekers aan het bosgebied overlast ondervinden. Mogelijk zijn 

paden tijdens de werkzaamheden moeilijker begaanbaar en kunnen 
paden tijdelijk afgesloten worden.

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUN-
NINGEN 30/9, 1/10, 2/10 EN 3/10 2013
Kennisgeving ingediende aanvragen reguliere omgevingsvergunningen 
op:
•	 30	september	2013,	Sophiastraat	6,	wijzigen	van	het	gebruik	ten	

behoeve van het vestigen van een praktijk voor fysiotherapie-oe-
deemtherapie (GEBRUIK GRONDEN OF BOUWWERKEN IN 
STRIJD MET BESTEMMINGSPLAN);

•	 1	oktober	2013,	Boord	14,	verbouwen	van	een	kwekerij	 (BOU-
WEN);

•	 2	oktober	2013,	Laar	76,	uitvoeren	van	een	gewijzigde	constructie	
(BOUWEN);

•	 2	oktober	2013,	Natuurdeel	Landgoed	Broeksche	Erven,	het	aan-
leggen van een natuurdeel (AANLEG EN KAPPEN);

•	 3	oktober	2013,	Wettenseind	8A,	oprichten	van	een	Bed	&	Break-
fast (GEBRUIK GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET 
BESTEMMINGSPLAN).

Kennisgeving ingediende aanvragen uitgebreide omgevingsvergun-
ningen op:
•	 30	september	2013,		Nuenen	West,	het	gebruik	van	gronden	(Nue-

nen West, kavel 0, 1 en 2) in strijd met bestemmingsplan (GEBRUIK 
GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET BESTEMMINGS-
PLAN);

•	 30	september	2013,		Nuenen	West,	het	gebruik	van	gronden	(Nue-
nen West, kavel 52 en 55) in strijd met bestemmingsplan (GEBRUIK 
GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET BESTEMMINGS-
PLAN);

•	 30	september	2013,		Nuenen	West,	het	gebruik	van	gronden	(Nue-
nen	West,	kavel	37,	42,	70	en	74)	 in	strijd	met	bestemmingsplan	
(GEBRUIK GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET BE-
STEMMINGSPLAN);

•	 30	september	2013,		Nuenen	West,	het	gebruik	van	gronden	(Nue-
nen West, kavel 15 en 18) in strijd met bestemmingsplan (GEBRUIK 
GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET BESTEMMINGS-
PLAN);

•	 30	september	2013,		Nuenen	West,	het	gebruik	van	gronden	(Nue-
nen	West,	kavel	10	t/m	14,		19	t/m	22,	23,	24,	25,	27,	28,	43	en	47)	
in strijd met bestemmingsplan (GEBRUIK GRONDEN OF BOUW-
WERKEN IN STRIJD MET BESTEMMINGSPLAN).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen beroepschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevings-
vergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij u 
hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. Dat 
kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij ons 
klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 25	augustus	2013,	Tomakker	3,	5673	LB,	wijzigen	zijgevel	(BOUWEN).
Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Bloem	&	Tuin	Evenementenburo	B.V.	voor	het	organi-

seren	van	de	jaarlijkse	tuinbeurs	Bloem	&	Tuin	in	de	periode	van	
18	 tot	 en	 27	 juli	 2014	 op	 het	 voormalige	 steenoventerrein	 van	
landgoed Gulbergen;

•	 Aanvrager:	Hotel	Restaurant	de	Collse	Hoeve	in	verband	met	twee	
galadiners op 2 en 23 november 2013 in een tent aan de achter-
zijde van de horecalokaliteit aan Collse Hoefdijk 24;  

•	 Aanvrager:	Sinterklaas	Comité	Nederwetten	voor	het	organiseren	
van de intocht van de Sint op 24 november 2013 door de kom van 
Nederwetten;

•	 Aanvrager:	Belangenvereniging	Omwonenden	Andriesplein	voor	
het organiseren van een wijkborrel op het grasveld aan de Wilgen-
straat of bij slecht weer op het schoolplein van de Dassenburcht 
op 2 november 2013;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Wetters	voor	het	organiseren	
van het prinsenbal in M.F.A. “de Koppelaar” op 9 november 2013;

•	 Aanvrager:	Winkeliersvereniging	“Winkelhart	van	Nuenen”	voor	
het organiseren van een lampionoptocht voor de Sint op 22 no-
vember 2013 in het centrum van Nuenen.

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

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
3/10/2013
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 3	oktober	2013,	t.h.v.	Parkstraat	26,	het	rooien	van	een	eik	(KAPPEN);
•	 3	oktober	2013,	De	Vlos	24	A,	het	vergroten	van	een	raam	in	de	

voorgevel (BOUWEN).

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

Als u een dossier zelfstandig wilt 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.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	V.O.F.	de	Stam	zijn	 vergunningen	en	ontheffingen	verleend	

voor het organiseren van een dorpsfeest in de vorm van een “dorps-
kermis” in de periode van 18 tot en met 21 oktober 2013 op het 
wegdeel Gerwenseweg inclusief de ventweg, gelegen tussen de Mgr. 
Frenkenstraat en Akkerstraat (verzenddatum 3 oktober 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum (voor 
kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van het besluit, op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA	Nuenen.

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

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

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

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

Afgelopen week hebben 3 bedrijven in Nuenen de deuren (opnieuw) geopend:

Atelier van edelsmid Karin van Deursen, ’t Bloemateljee van Monique Gevers en Bakkerij Godfried de Vocht.

Nieuwe uitzending LON-TV
Vanaf zondag 13 oktober: nieuw in de uitzending van LON-TV:
Transportbedrijf Nico van Dalen wint de Gezond Transport-prijs.
Nuenen decor van paarden en rijtuigen tijdens de Van Goghrit. 
BSO (Buitenschoolse opvang) in Nederwetten, kan dit stand houden?
Kinderen van BS De Mijlpaal bouwen hun eigen raketten. Vooral de lance-
ring was erg spectaculair. 
Vier maal per jaar zamelt Humana huis-aan-huis afgedankte kleding in.
Maar wat gebeurt er vervolgens met deze kledingstukken?
In een tijd dat veel winkels noodgedwongen stoppen, openen 2 Nuenense 
onderneemsters elk een eigen winkeltje.
Veel wandelaars bij de vijfde editie van de Vincentwandeling. 

De uitzending van LON-TV is dagelijks te zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00 en 23.00 uur. Ook is de uitzending te volgen via de livestream. 

Deze vindt u op www.omroepnuenen.nl.



  

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: 11 & 12 Okt: 
Holl. Spruiten, 1/2 kilo  ............... 0,59
Holl. trostomaten, 1/2 kilo  0,69
kaki fruit, 3 stuks  ............................. 1,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 14 OktOber:

Zuurkool, panklaar, hele kilo  ............. 0,99
DINSDag 15 OktOber:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  .... 0,69
WOeNSDag 16 OktOber:

rodekool, panklaar, hele kilo ............. 0,99
DONDerDag 17 OktOber:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ........... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 11 t/m 17 Okt:

Stoofpeer gieserwideman, hele kilo 1,49
Holl. elstar appel, hele kilo ... 1,49
bleek-kaassalade, 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
Dé Slager, 

met passie voor werk en klant!!!

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

Lekkers van de Echte Bakker!!!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN NIET BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN
JAN VAN TIEN RIJDT NIET VAN 14 T/M 19 OKTOBER I.V.M. HERFSTVAKANTIE

MEER OPENINGSKNaLLERS!
2e DESEMBROOD

 € 1,00
zachTE BROODJES

 6 + 6 GRATIS
fRaNSE cROISSaNTS

 2 + 1 GRATIS
2 ROOMBOTER aMaNDELSTaVEN

 € 6,95
aLLE VLaaIEN MET

 € 3,00 KORTING
WORSTENBROODJES

 4 + 1 GRATIS
hEEL GRaaG TOT zIENS

IN ONzE VERNIEUWDE WINKEL!

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Mini Varkens 
Rollade    100 gram
Met gratis peperroomsaus 1,50
Kip Pannetje
“Botermalse Kip met 
groenten en crème fraîche”
100 gram ......................................1,80
100 gr. Gebr. Kipfilet en
100 gr. Gebr. Gehakt, samen 2,95

Ham Gehakt Wellington
per stuk .........................................1,75
Rucolarol
100 gram ......................................2,00

Voor de best belegde broodjes!!

kOOPJe

SPecIal

SPecIal

SPecIal

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.

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

www.vhwonen.nl
voor o.a. lopende acties.

geldig 7 t/m 12 oktober



vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur
ma t/m za geopendwww.lineo.nlGestelsestraat 59 Aalst-Waalre 

Tel. 040 - 22 22 042
Zondag 13 oktober
geopend 11.00 - 17.00 uur

T O P M E R K E N   D E S I G N
MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

MOOIE COLLECTIE BANKEN EN HOEKBANKEN
IN ONZE SHOWROOM VAN RUIM 6.000 m²

Lineo voor moderne 
interieurs en design

De heer van Houts   
van Lineo moderne interieurs en design.

de collectie van alle bekende en 
gerenommeerde topmerken staat 
garant dat er ook voor u een keuze 
mogelijk is waarbij uw persoonlijke 
wensen en smaak volledig tot hun 
recht komen.
de ervaren interieurspecialisten en 
stylisten nemen alle tijd voor uw 

vragen en helpen desgewenst mee 
aan de inrichting of aanpassing van 
uw interieur. Het spreekt vanzelf dat 
naast de enorme sortering meubi-
lair ook een zeer uitgebreide collec-
tie raamdecoraties en vloerbedek-
king gevoerd wordt. 

Alles onder één dak
een opvallend eigentijdse collectie 
woonaccessoires completeert het 
geheel en zorgt er voor dat alles 
voor een modern design interieur 
overzichtelijk onder één dak bij Li-
neo te vinden is. 
eigenaar de Heer van Houts vult 
nog aan: ”met onze medewerkers 
zijn we dagelijks bezig om in een 
ongedwongen sfeer onze klanten 
het gevoel te geven welkom te zijn. 
onze servicemogelijkheden zijn 
in de hele regio bekend en geven 
onze klanten dat vertrouwde en 
goede gevoel”.

Het parkeren voor de deur is gratis 
en er zijn altijd leuke acties. Binnen 
nederland wordt er gratis bezorgd.

Door Gerrit van Ginkel

Lineo is de moderne dochter van Profita Comfortabel Wonen en is 
ook gevestigd aan de Gestelsestraat 59 in Aalst-Waalre. In een over-
zichtelijke verkoopruimte wordt een indrukwekkende collectie de-
signmeubilair gepresenteerd waarin comfort en vormgeving belang-
rijke facetten vormen.

open: maandag t/m zaterdag. ge-
stelsestraat 59, 5582 Hg Aalst-
Waalre. 040 - 222 20 42. 

Meer info www.lineo.nl 
rechtstreeks bestellen kan ook via 
webshop: 
www.design-meubelen.com

Droomwoningen 
voor Droomprijzen

Bel voor directe onderhandeling 06 - 53 19 15 15. Of kijk op www.ruimtevoorruimte.com

Bouwen was nog nooit zo aantrekkelijk!

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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Foto Dorus Verwiel.

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

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

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

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

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

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

Het bouwen van een 
droomhuis was in Brabant  
nog nooit zo voordelig
Er zijn meerdere redenen waarom het nu een goed moment is om zelf een 
droomwoning te bouwen. Ruimte voor Ruimte heeft volop bouwkavels 
beschikbaar in Brabant tegen verlaagde prijzen. 

Architecten en aannemers zijn bereid 
tegen lage kosten te werken. Het bou-
wen van een woning is al mogelijk 
vanaf € 285,- per m3. Daarnaast is de 
rente voor een hypotheek ongekend 
laag.Daarnaast is het mogelijk om een 
kavel in erfpacht te kopen. Erfpacht is 
een soort huurovereenkomst waar-
voor de erfpachter jaarlijks een bedrag 
betaalt. Kopers van bouwkavels kun-
nen bij banken meer financierings-
ruimte krijgen als zij de grond niet in 

eigendom verwerven. Ook zit daar 
nog een fiscaal voordeel aan. En aan-
koop van de grond blijft in de toe-
komst altijd mogelijk. 

Ook de overheid werkt graag mee. Di-
verse maatregelen maken het mogelijk 
om fiscaal gunstig te schenken aan uw 
kinderen en gemeenten ontvangen 
bouwinitiatieven met open armen en 
denken mee. Een scala aan maatrege-
len op het gebied van energie draagt 

bij aan het radicaal verlagen van de 
woonlasten. De woningmarkt heeft 
haar dieptepunt bereikt. De afgelopen 
maanden steeg de verkoop van wonin-
gen aanzienlijk volgens het Kadaster. 
Ook Ruimte voor Ruimte merkt dit en 
de belangstelling voor bouwkavels is 
sterk aangetrokken. 

Belangstellenden voor de derde inspira-
tieavond op woensdag 27 november a.s. 
in Kasteel Maurick kunnen zich voor 1 
november a.s. per e-mail via info@ruim-
tevoorruimte.com aanmelden. U ont-
vangt dan een bevestiging van uw in-
schrijving. Voor vragen over deze avond 
of over de mogelijkheden rondom het 
kopen van een kavel en begeleiding kunt 
u rechtstreeks contact opnemen met 
Marij-Ellen Smits op 06-53191515. 

Meer informatie website 
www.ruimtevoorruimte.com. 

Jubilerend MS Fonds   
zoekt collectanten
 
Op 28 oktober is het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS Fonds is 
opgericht door 5 mensen met Multiple Sclerose (MS).

Het Nationaal MS Fonds  
helpt mensen met MS verder...

Word Collectant!
Meld je aan als collectant op  
www.nationaalmsfonds.nl

Tijd voor een feestje?
“Nee, helemaal niet”, zegt Pamela 
Zaat, collecte-coördinator van het MS 
Fonds. 
Twintig jaar geleden is het MS Fonds 
opgericht omdat er destijds geen 
voorlichting over het ziektebeeld was. 
MS werd toen een spierziekte ge-
noemd en op de enige brochure die er 
was stond een rolstoel afgebeeld. He-
laas wordt vandaag de dag MS nog 
steeds verward met een spierziekte.
 
Sinds de oprichting wordt er eerlijke 
voorlichting gegeven. Niet alleen aan 
de mens met MS, maar ook aan zijn 
omgeving en behandelaars. Er zijn vele 
brochures ontwikkeld.
Mensen met MS worden geïnspireerd 
en gemotiveerd om hen te laten kijken 
naar hun mogelijkheden. 
Het onderzoek richt zich op het heden 
en heeft daarbij de kwaliteit van leven 
hoog in het vaandel staan. Genezing is 
nu nog niet mogelijk daarom zet het 
Nationaal MS Fonds zich in op een be-
ter leven met MS vandaag (en morgen). 
 
MS is een ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel met allerlei fysieke onge-
makken, bij de een heftiger dan bij de 
ander. Soms zie je niks aan mensen 
met MS. Zij lijken normaal te functio-
neren, maar MS is net zo onvoorspel-
baar als het weer en slaat toe wanneer 
je het niet verwacht. Leren leven met 
een onvoorspelbare ziekte als MS is 
een uitdaging.

 
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om men-
sen met MS een beter leven te geven? 
Collecteren is niet moeilijk. U ont-
vangt van de coördinator in uw woon-
plaats de collectebus en overlegt in 
welk straat u wilt collecteren. Gemid-
deld zet u zich 1 avond per jaar in!
 
De collecteweek is van 18 tot 24 no-
vember.

Meer informatie: 
Wilt u zich aanmelden als collectant 
en/of meer weten over ons werk? Bel 
met 010-5919839 of kijk op www.nati-
onaalmsfonds.nl. Een donatie op giro 
5057 is meer dan welkom.

Mini-cursus    
Argentijnse tango in Het Klooster

De Argentijnse tango is opnieuw aan 
een veroveringstocht bezig. En dat is 
niet zomaar. Het is een gepassioneer-
de veelzijdige dans waar echt samen 
dansen actief centraal staat. Tango is 
met gevoel en inzicht op een subtiele 
manier dansen met een partner. Het is 
je laten leiden door muziek en het is 
zeker ook gewoon plezier! Gelukkig 
hoef je er niet helemaal naar Zuid-
Amerika voor te reizen. Vanaf 21 ok-
tober kun je voor een mini-cursus van 
6 lessen in Het Klooster terecht! De 
cursus wordt gegeven door Jan en 
Sonja, beiden enthousiaste en ervaren 
tangodansers met ruime leservaring. 
Iedereen kan kennismaken met deze 
dans. Leeftijd is onbelangrijk. Danser-
varing is niet verreist! Tijdig inschrij-
ven is aan te raden.
Altijd al nieuwsgierig geweest naar 
deze prachtige dans, maar nog niet de 
stap gezet om een cursus te volgen? 
Ervaar hoe sterk lichaamstaal kan zijn 
en kijk of de tango ook jou verovert. 

Inschrijven en informatie op 
www.tangonuenen.wordpress.com

Dirk Scheele speelt in    
Het Klooster ‘De liedjesspeeltuin’ 
Dirk Scheele speelt zijn voorstelling ‘De Liedjesspeeltuin’ op woensdag 16 
oktober twee keer in Het Klooster. Een kindervoorstelling voor kinderen 
van 2 tot en met 7 jaar, om 14.00 én om 16.00 uur. 

Dirk Scheele is enorm populair bij 
jonge kinderen, hij is regelmatig te 
zien met zijn liedjes en televisiepro-
gramma’s op kinderzender Nickelode-
on. Dirk heeft ook al een groot aantal 
cd’s en dvd’s voor kinderen uitge-
bracht en hij ontving voor ‘De Liedjes-
speeltuin’ een speciale award voor 
100.000 verkochte cd's. In het theater-
programma ‘De Liedjesspeeltuin’ wor-
den de liedjes van de cd’s ten gehore 
gebracht. Verpakt in een verrassend 

mooie Liedjesspeeltuindecor, neemt 
Dirk Scheele de kinderen mee in een 
actief meedoe-liedjes-popconcert 
voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar. De 
voorstelling duurt ongeveer 60 minu-
ten en speelt op woensdag 16 oktober 
om 14.00 en 16.00 uur. Toegangskaar-
ten kosten € 9,50 en kunt u bestellen 
via www.hetklooster.org of u kunt tus-
sen 13.30 uur en 17.30 uur telefonisch 
reserveren via 040 -284 33 99.

Theo van Duppen..... Bedankt
Ondanks dat ik nu nog in het zonnige Spanje zit, maar me al aan het klaar 
maken ben voor vertrek richting Nederland, wil ik toch alvast een speciaal 
woordje van dank aan Theo van Duppen richten. 

Al 37 jaar, zorgt Theo ervoor, samen 
met de overige vrijwilligers van het 
Sint Nicolaas Comité van Gerwen, dat 
ik en mijn pieten een geweldige in-
tocht hebben in dat mooie dorp. De 
afgelopen 5 jaar gaf Theo aan zijn 
werkzaamheden als voorzitter en als 
vrijwilliger van het comité  neer te wil-
len leggen. Dit alleen als er opvolgers 
voor hem waren. Het afgelopen jaar 
zijn er twee dames bij het bestuur ge-
komen, die graag de taken van Theo 
willen overnemen.  Dit was de reden 

voor Theo om zijn werkzaamheden 
neer te leggen.
Dus bij deze wil ik Theo, namens alle 
pieten, opa's, oma's, papa's, mama's en 
vooral kinderen uit Gerwen, hartelijk 
bedanken voor zijn geweldige inzet in 
de afgelopen 37 jaar bij het Sint Nico-
laas Comité van Gerwen. 
Theo.....Bedankt. En tot ziens op zon-
dag 24 november a.s. tijdens mijn in-
tocht in Gerwen.

Met vriendelijke groeten, Sinterklaas

Theo van Duppen tijdens een eerdere intocht

Inloopochtend Kiekeboe
Op dinsdag 15 oktober a.s. is er geen Kiekeboe in verband met de herfstva-
kantie. Op dinsdag 22 oktober vanaf 09.30 uur zijn jullie allemaal weer van 
harte welkom!

Heb jij ook kindje(s) van 0 tot 4 jaar? 
En behoefte aan een gezellige och-
tend waar de kinderen kunnen spelen 
en jij andere ouders kunt ontmoeten 
of vragen hebt omtrent opvoeding/
verzorging. Kom dan ook eens bin-
nenlopen! De gastvrouwen, die zelf 
ook kleine kinderen hebben, heten je 
van harte welkom: koffie, thee, limo-
nade en fruit staan klaar (eigen bij-
drage: € 1,- per gezin).

Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 09.30 
uur tot 11.00 uur in BSO ruimte “de 
Otters”, gebouw Dassenburcht aan de 
Jacob Catstraat 1-3 te Nuenen. De in-
gang voor Kiekeboe zit aan de hoofd-
ingang van het gebouw. 
Kiekeboe is een initiatief van Punt Ex-
tra (zuidzorg). 
Voor meer informatie kun je kijken op 
de website:  www.kiekeboenuenen.nl

Tijdelijke afsluiting 
bospad bij visvijver 
Enodedreef 
Op zaterdag 19 oktober zal het bospad 
langs de visvijver aan de Enodedreef  
de gehele dag afgesloten zijn in ver-
band met snoeiwerkzaamheden. Op 
die dag zullen een 50 tal bomen ver-
wijderd gaan worden.

De werkzaamheden zullen door leden 
van de hengelsportvereniging worden 
uitgevoerd in opdracht van de ge-
meente.
De werkzaamheden zullen starten om 
08.00 uur  ’s ochtends en zullen de ge-
hele dag duren. Mocht het weer echter 
dermate slecht zijn, zullen de werk-
zaamheden een week doorschuiven.

Kabels breien in  
De Breikamer
Iedereen is weer welkom in De Breika-
mer op donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur in de Jo van Dijkhof aan 
de Vinkenlaan in Nuenen. Dit jaar 
wordt er aandacht besteed aan het 
breien van kabels in kleine werkstuk-
ken zoals tasjes, mutsen en polswar-
mers. Kabels voegen textuur toe aan 
het breiwerk en zijn gemakkelijker te 
maken dan het lijkt. Als je het principe 
kent kun je simpele kabels maken, 
maar ook uitbreiden tot dubbele kabels 
en kabels-in-kabels. Het voordeel van 
een klein werkstuk is dat je allerlei ka-
belpatronen kunt uitproberen of zelf 
bedenken. Zo heb je in een mum van 
tijd verschillende accessoires met een 
verschillend uiterlijk. Wil je geen ka-
bels breien, dan werk je gewoon aan je 
eigen project of kun je meedoen met 
het langlopende project van De Breika-
mer "Kindertruien voor Nepal". Er is 
altijd hulp aanwezig om patronen uit te 
leggen en te helpen met het afwerken 
van het breisel. Kosten zijn 2,50 per 
ochtend incl. koffie of thee. Informatie 
bij Riekje Jouvenaz, tel. 040-2834300 of 
bij Kiddy Roulink, tel. 040-2838670.

LEVgroep
Cursus assertivi-
teitstraining voor 
jongeren
Ook dit schooljaar geeft de LEV groep 
weer een assertiviteitstraining voor 
jongeren. Jongeren in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar gaan in deze cursus in 
groepsverband vaardigheden leren 
waarmee ze beter opkomen voor zich-
zelf en/of beter omgaan met elkaar. De 
groep bestaat uit minimaal 8 en maxi-
maal 12 jongeren. Voor informatie en 
aanmelden: marieke.schoenmakers@
levgroep.nl Tel. 06 - 108 538 42. Aan-
melden uiterlijk 11 november.

Rectificatie
De Seniorenraad Nuenen is een initia-
tief van de drie in het ONO samen-
werkende ouderenbonden KBO PV-
GE en ANBO. In het artikel: "medische 
beslissingen rond het levenseinde” 
staat abusievelijk ONO in plaats van 
ANBO. Meer informatie op 
www.nuenen-seniorenraad.nl

Herfstvakantie 
en Bibliotheek 
Dommeldal
Tijdens de herfstvakantie is de biblio-
theek op de vertrouwde tijden open. Ook 
is de VakantieBieb weer open. Het gaat 
om een App met een selectie van popu-
laire eBooks voor op vakantie. De App de 
VakantieBieb is te vinden in de App Sto-
re en Google Play store en zo te down-
loaden op tablet of smartphone. Daarna 
kunnen een aantal eBooks worden ge-
download. Eind oktober verdwijnen de 
boeken vanzelf uit de digitale boeken-
kast. Op www.voordeelmetjebiebpas.nl 
staan de kortingen met de bibliotheek-
pas bij een museum of eetcafé in de 
buurt. Er zijn inmiddels acht provincies 
die meedoen aan dit kortingsprogram-
ma voor bibliotheekleden. 

Zie ook www.bibliotheekdommeldal.nl.
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Open inloopochtend op   
De Dassenburcht
Op vrijdag 11 oktober zet Brede School De Dassenburcht haar deuren de hele 
ochtend voor u open. U bent tussen 9.30 uur en 12.00 uur van harte welkom 
om een kijkje te nemen bij de peuters van peuterspeelzaal ‘t Kwetternest en 
een les mee te maken in een klaslokaal van basisschool De Dassenburcht.

“De Vrolijke Samenzang”  
viert lustrumfeest
Het seniorenkoor van de KBO “De Vrolijke Samenzang” uit Nuenen bestaat 
40 jaar. Zij willen dit jubileum met iedereen vieren. De komende periode 
staan diverse activiteiten op het programma. 

De kinderopvang kunt u vanuit de 
gang bekijken. Het is voor de kleintjes 
erg onrustig als er steeds vreemde 
mensen binnen komen. 
Bij de buitenschoolse opvang kunt u 
de ruimtes bewonderen waar de kin-
deren na schooltijd vertoeven. Peda-
gogische medewerkers kunnen u van 
alles vertellen over de opvang bij Kids 
Society Erica.

Om 11.00 uur wordt in de centrale hal 
de Kinderboekenweek afgesloten. De 
kinderen hebben dan een verrassing 
in petto! Ook daarbij bent u van harte 
uitgenodigd. U kunt de buren of opa 
en oma gerust meenemen. Iedereen is 
welkom en de koffie staat klaar.

Team Brede School 
De Dassenburcht.

Op zondag 13 oktober, 11.00 uur in de 
Clemenskerk, Nuenen centrum zal 
het koor zorgen voor een gezongen 
misviering. Bij een feest gaan ook de 
gedachten terug naar hen die er niet 
meer bij kunnen zijn. We denken dan 
aan diegenen die in de voorbije 10 jaar, 
tot hun overlijden, lid geweest zijn van 
het jubilerende koor en zeker nog niet 
zijn vergeten. Na afloop van deze vie-
ring is er een informele receptie in Het 
Trefpunt van de KBO, Klooster Nue-
nen aan Het Park. Het koor nodigt u 
van harte uit om bij deze viering en re-
ceptie aanwezig te zijn.

Op donderdag 17 oktober om 13.30 
uur zal ter opluistering van dit jubile-
um zal het koor in de Theaterzaal van 
Het Klooster te Nuenen, samen met 
andere seniorenkoren, een gevarieerd 
feestelijk programma ten gehore bren-
gen. De deelnemende koren zijn: Hut-
tenkampkoor Amicitia uit Wijchen, 
Het Stedelijk Helmonds Senioren-
koor, SK. Levensvreugd uit Eindhoven 
en SK. Vogelenzang uit Lieshout. On-
der de bezielende leiding van Natalia 
Tretiakova, dirigent en van Ton Toir-

kens aan de piano heeft DVS al meer-
dere keren met succes deelgenomen 
aan korentreffens in het land, o.a. het 
NKF, (Nederlandse Koren Federatie) 
in de categorie Seniorenkoren.

Op zaterdag 19 oktober om 13.30 uur 
organiseert Het jubilerende koor een 

feestelijke middag in Zorgcentrum De 
Akkers te Nuenen. Op deze middag 
zijn speciaal welkom onze niet meer 
actieve leden en de bewoners van het 
Zorgcentrum.

Dinsdag 22 oktober gaat het hele koor 
een dag op stap om de jubileum-acti-
viteiten feestelijk te besluiten. Deze 
activiteiten zijn alleen toegankelijk 
voor deelnemers en genodigden.
Op zondag 16 februari volgt de offici-
ele afsluiting van alle festiviteiten met 
een “Kleurige zondag” in Het Klooster 
waar iedereen welkom is. Nadere in-
formatie hierover volgt zo spoedig 
mogelijk.

Verstuurd vanaf mijn iPad
Doehetbetervandaagdanmorgen.nl
Elwien Bibbe

Als je een huis hebt met plaatsen, waar je niet dagelijks 
komt, dan kunnen dingen heel lang blijven liggen. En dat 
gaat bij kasten ook zo. Bij sommige mensen blijven dingen so-
wieso eindeloos liggen, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

Opruimen gaat bij mij ongeveer een uurtje goed. Dan is de gang naar de ' dit is 
voor de kringloop' en ‘dit is voor de tweedehands kledingwinkel’ en dit is voor 
‘grijs’ en dit is voor ‘blauw’ etcetera nog vrij vlot. Maar dan beginnen de dingen te 
draaien in mijn handen, gaan doosjes en zakjes open, en opent mijn ‘long term’ 
zich en worden alle nog niet ‘verplaquete’ plaatsen in mijn brein weer eens flink 
afgestoft. En dan is het eind zoek, en maak ik alleen nog maar schoon, gaan de 
zakjes en de doosjes weer dicht en zet ik de dingen weer terug op hun plaats. 
Maar ik heb daar iets op gevonden. Ik fotografeer alles. En dat werkt. Het blikken 
doosje met nog postzegels van mijn pa erin, het houten doosje met knipsels van 
moeder, ze gaan nog een keer open en ik ruik nog een keer die geur…en dan 'klik' 
en weg ermee.

Voor mij geen doevandaagnietwatjeuitkuntstellentotmorgen.nl

Groenten en fruit    
voor kinderen Mijlpaal
Voor een periode van twintig weken krijgen de kinderen van basisschool De 
Mijlpaal in Nuenen drie dagen van de week in de ochtendpauze gratis een 
stuk groente of fruit aangeboden.

De Mijlpaal doet mee aan het Europese 
Schoolfruitproject dat financieel moge-
lijk wordt gemaakt door de        Europese 
Unie, het Ministerie van Economische 
Zaken, Stichting Voedingscentrum Ne-
derland en vier leveranciers. Die vinden 
dat dit kinderen kan helpen om minder 
te snoepen en te snacken. Fruit en groen-
te eten met je klasgenootjes stimuleert; 
zien eten doet eten, ook bij gezonde din-
gen. Kinderen die gezond eten voelen 
zich fitter, hebben meer weerstand, zijn 
minder vaak ziek en zullen makkelijker 
leren. Groente en fruit bevatten veel voe-
dingsstoffen. En deze producten zijn 
minder slecht voor het milieu want er is 
niet zoveel energie, grond en water no-
dig om ze te laten groeien. Na afloop van 
dit project worden de groente- en fruit-
dagen voortgezet op school. De kinderen 
nemen het dan van thuis mee. 

Voor meer informatie: 
info@obsdemijlpaal.nl of 
www.obsdemijlpaal.nl.

Sportieve start 
Kinderboekenweek op brede 
school Vrouwkensakker
De kinderen van Brede school Vrouwkensakker in Nuenen stonden woensdag 2 
oktober popelend aan de start van de Kinderboekenweek 2013. Veel van hen 
hadden speciaal voor deze dag hun sportkleding aangetrokken. Na een welkom 
door speciale poortwachters  genoten zowel de leerlingen van basisschool De 
Nieuwe Linde als de kids van peuterspeelzaal ’t Dwersliggertje en opvang Korein 
Kinderplein van het voorlezen uit de nieuwste kinderboeken. Allemaal passend 
bij het motto ‘Klaar voor de start!’ Dit boekenweekthema leidde de kids vervol-
gens naar hun sportieve activiteit, waarbij ze al spelend de boekenweekperiode 
openden. De kleuters van juffrouw Brigitte zetten daarbij hun beste (hockey)
beentjes voor.

Kinderboekenweek

Wentelwiek      
schaft 200 nieuwe boeken aan

Tekenen maakt vrij

Tekencursus door Jessica Brantjes

Jessica: “In mijn werk als zelfstandig 
kunstenaar, tekenaar en schilder spe-
len mensfiguren en emoties een be-
langrijke rol. Ik heb lesgegeven op ba-
sisscholen en middelbare scholen, 
maar dan werk je vooral vanuit de ra-
tio en worden bepaalde patronen aan-
geleerd. Je kunt ook tekenen vanuit de 
creatieve expressie. Je bewust zijn van 
jezelf, je gewoontes en daar op een be-
paalde manier mee omgaan. Zo kan 
iedereen leren vrij te spelen op het te-
kenvel, geïnspireerd door een lachend 
kind, een boom of een mooie herfst-
lucht. Elke keer als je iets uitprobeert, 
is dat een leerweg naar een volgende 
tekening. Die opbouw zit in deze cur-
sus en de deelnemers zullen aan het 
eind veel hebben bijgeleerd. Op school 
is tekenen vaak een welkome afwisse-

Op de Wentelwiek werd de Kinder-
boekenweek met thema: Klaar voor de 
start, spectaculair geopend in de aula 
met een spannend toneelstuk door de 
leerkrachten. Daarna gingen de kinde-
ren terug naar de klaslokalen, waar ze 
verrast werden door stapels nieuwe 
boeken. De Wentelwiek heeft maar 
liefst 200 nieuwe boeken aangeschaft. 
Na even zoeken werd het muisstil in 
het hele schoolgebouw. Alle kinderen 
waren verdiept in een mooi, spannend 

of grappig boek. De komende week 
wordt er veel aandacht besteed aan 
kinderboeken. Met name kinderboe-
ken die over sport gaan. 

In alle groepen wordt gedanst op de 
muziek van kinderen voor kinderen en 
er wordt druk geoefend voor de grote 
presentatie in de aula op 11 oktober. 

Meer over de Wentelwiek op 
www.dewentelwiek.nl.

Kunstenares en docente Jessica Brantjes is in het Nuenense geen onbeken-
de. Ze ontwierp onder andere de logo’s van Apotheek en Medisch Centrum 
Aan de Berg. Op basis van haar jarenlange ervaringen heeft ze een teken-
cursus opgezet. 

ling met andere vakken, maar echt 
met durf tekenen zag ik niet vaak. Ik 
ben veel meer geïnteresseerd hoe ie-
mand zijn of haar verhaal op papier 
zet. Het is belangrijk dat er naast de 
klassieke rationele benadering meer 
ruimte komt voor de ontwikkeling 
van de persoonlijke creativiteit. Dus 
niet uit een boekje, maar op basis van 
contact hebben met jezelf. Wie ben je, 
wat wil je zeggen?. Dingen ‘niet kun-
nen’ bestaat in de cursus niet. Er komt 
zeker techniek aan de orde, maar dan 
wel op het juiste moment. Veel be-
langrijker is dat de tekening zegt wat 
jij wilt dat die zegt. Ben je in staat te 
spelen en te dansen met het papier?’ 

Start: dinsdag 22 oktober (20.00- 
22.00 uur) en woensdag 23 oktober 
(09.30-11.30 uur) Kosten: € 225,- voor 
8 lessen. Proefles is mogelijk. 

Locatie: Scarabee, Mantelmeeuwlaan 
10 in Nuenen 

Informatie: 06-20305494 of jbrantjes-
jetten@gmail.com / www.jesca.eu

Paddenstoelen-  
wandeling
IVN-Nuenen organiseert op zondag 
13 oktober een paddenstoelenwan-
deling in de Stiphoutse bossen.

Het vertrek van de wandeling is om 
10.00 uur bij P-plaats infobord. Deze 
ligt aan de tweede onverharde weg 
links vanuit Gerwen aan de Stip-
houtseweg. 
Een kleine spiegel is handig om de on-
derzijde van de paddenstoelen te be-
kijken. 
Deelname is gratis Info: 040-2844414.
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Nuenens Belang kiest voor de 
variant HOV2 van het actiecomité 
“Tot hier en niet verder”
Tot hier betekent:  de HOV2 busbaan over de Europalaan vanaf de brug met 
de Dommel tot aan de rotonde met de Panakkers bij Goossens. Op het stuk 
van Goossens tot aan het Pluuke  geen ingewikkelde kruisingen van de Euro-
palaan met de Geldropsedijk en de Vallestap, zoals in de 3 varianten die de 
gemeente beoogt. Die varianten met mega-verkeerspleinen horen thuis in een 
grote stad maar niet in een dorp als Nuenen.Veel te moeilijk en onoverzich-
telijk voor voetgangers,fietsers en automobilisten. Dus 
de huidige kruisingen met Geldropsedijk en Vallestap 
handhaven zoals ze nu zijn met aangepaste stoplichten.

Wat mij opvalt in de drie varianten van de gemeente, is 
het feit dat alles ondergeschikt wordt gemaakt aan de 
HOV2 busbaan alsof er geen rekening wordt gehouden 
met de bewoners van Nuenen-Zuid in het bijzonder die 
van de Geldropsedijk die in een van de ontwerpvari-
anten zelfs voorzag in een omweg via de Vallestap om 
op de Europalaan te komen. Verder wreekt zich hier 
het feit dat bij de plannen van de HOV-busbaan die al 
vanaf 2010 dateren, wederom achteraan wordt begon-
nen met inspraak in plaats van tevoren tijdig met de 
bewoners te overleggen. Inmiddels hebben ruim 1700 
inwoners van Nuenen ingestemd met de variant van 
het actiecomité. Hiervan is ca 2/3 afkomstig uit Zuid 
en 1/3 uit West en het Centrum.

Mr. Jacques Leemans,
fractievoorzitter Nuenens Belang

Politieberichten
Diefstal fietsen
Bij het winkelcentrum Kernkwartier aan de Hoge Brake zijn de afgelopen week 
opnieuw 2 fietsen gestolen. Deze diefstallen vonden op verschillende dagen 
plaats. Ook een fiets die op 28 september voor een woning aan de Vrouwkesak-
ker was gestald, bleek te zijn gestolen tussen 01.00 uur en 12.30 uur.

Aanrijding met gewonden
Op zaterdag 28 september vond rond 00.00 uur een aanrijding plaats op de krui-
sing Vallestap/Egelantierlaan. De bestuurder van een personenauto draaide van-
af de Vallestap de Egelantierlaan in maar zag bij deze manoeuvre twee tegemoet-
komende fietsers niet aankomen. Een van de fietsers liep een flinke hoofdwond 
op. Dit slachtoffer werd voor behandeling van zijn verwondingen naar het zie-
kenhuis gebracht. 

Rijden onder invloed.
Een door het centrum rijdende personenauto trok in de nacht van 4 oktober de 
aandacht voor de politie. De auto bleek een defect achterlicht te hebben. Bij con-
trole bleek dat de bestuurder van die auto, een 35-jarige Nuenenaar, onder in-
vloed van alcohol verkeerde. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. 

Jongen vernielt auto's
In de nacht van 27 op 28 september heeft een jongen auto's vernield. Dit gebeur-
de rondom het Park nabij de kerk. Een oplettende getuige die dit zag gebeuren, 
heeft de politie gebeld. In ieder geval werden 3 auto's vernield door spiegels van 
de auto's te trappen. De verdachte is met een auto gevlucht. Het kenteken van 
deze auto is bekend. 

Diefstal velgen en banden
Op de Pinckart werden de velgen en banden van 3 auto's weggenomen. Dit ge-
beurde in de avond van 28 september of in de nacht van 28 op 29 september. 

Insluipingen in woningen
Uit een woning aan de Freule Claralaan werd waarschijnlijk op 1 oktober een 
laptop gestolen. Waarschijnlijk is dit feit gepleegd terwijl de bewoners in de tuin 
aan het werk waren. Via een openstaande deur werd de toegang tot de woning 
verkregen waarna de laptop kon worden ontvreemd. Ook ontving de politie op 
diezelfde dag een aangifte van een diefstal uit een woning aan de Beekse Tuin. 
Wat er precies uit deze woning is ontvreemd is niet bekend. 

Hennepkwekerij.
Op woensdag 2 oktober werd een hennepkwekerij ontmanteld aan het Boord in 
Nuenen. In een schuur werden bijna 400 hennepplanten aangetroffen. De politie 
hield een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. De elektriciteit 
die nodig was voor deze kwekerij, werd via een aftakking gestolen. 

Openstaande boetes geïnd.
Op vrijdag 3 oktober werd op de Pinckart een auto gecontroleerd. De bestuurder 
had nog boetes t.w.v. € 170,= open staan. Nadat hij deze boetes contant had vol-
daan kon hij zijn weg weer vervolgen. 

Controle centrum Gerwen
Tijdens een snelheidscontrole op 3 oktober in het centrum van Gerwen werden 
27 voertuigen gelaserd. Er werden 2 boetes uitgereikt. Een persoon reed 20 km. 
te hard en 1 persoon werd aangehouden vanwege het vasthouden van een mo-
biele telefoon. 

Tijdelijke afsluiting 
bospad bij visvijver 
Enodedreef 
Op zaterdag 19 oktober zal het bospad 
langs de visvijver aan de Enodedreef  
de gehele dag afgesloten zijn in ver-
band met snoeiwerkzaamheden. Op 
die dag zullen een 50 tal bomen ver-
wijderd gaan worden. De werkzaam-
heden zullen door leden van de hen-
gelsportvereniging worden uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente. De 
werkzaamheden zullen starten om 
08.00 uur  ’s ochtends en zullen de ge-
hele dag duren. Mocht het weer echter 
dermate slecht zijn, zullen de werk-
zaamheden een weer doorschuiven.

Vrijwilligersprijs 2013
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit aan 
een vrijwilliger. Dit is tevens ter symbolische huldiging van alle (al dan niet) 
in organisatorisch verband werkzame vrijwilligers in de gemeente. Deze 
prijs wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nuenen aan de 
betreffende winnaar door de Burgemeester uitgereikt.

________________________________ 

“Grijp deze kans om 
uw vrijwilliger in het 
zonnetje te zetten met 
beide handen aan!”

________________________________ 

Opgave vrijwilligers
Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. De gemeente 
nodigt organisaties nadrukkelijk uit 
om ook jonge vrijwilligers voor te dra-
gen voor deze vrijwilligersprijs. Via 
een aanmeldingsformulier kunt u vrij-
willigers op geven voor de nominatie 
tot Vrijwilliger van het jaar 2013. Dit 
formulier is per post verstuurd aan or-
ganisaties in Nuenen en is ook te ver-
krijgen bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk. Het volledig ingevulde for-
mulier moet uiterlijk 6 november 2013 
binnen zijn bij het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk. 

De prijs
De prijs bestaat uit een voor deze gele-
genheid ontworpen beeldje en een be-
drag van € 1.000,= voor de organisatie 
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. 
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan het College 
van Burgemeester en Wethouders dat 
uiteindelijk de keuze maakt.

Criteria
De kandidaten die voor deze prijs 
worden voorgedragen, moeten aan de 
volgende criteria voldoen:
Het moet gaan om werk dat vrijwillig 
wordt verricht voor een maatschappe-
lijke organisatie of voor één of meer 

inwoners in de gemeente Nuenen. De 
vrijwilliger hoeft zelf geen inwoner 
van Nuenen te zijn. 
Het moet gaan om vrijwilligerswerk, 
dat wil zeggen niet beroepsmatig en 
zonder dat de vrijwilliger daar uit een 
inkomen geniet (een vergoeding voor 
gemaakte onkosten is toegestaan).
Het moet gaan om vrijwilligerswerk dat 
gedurende een langere periode wordt 
verricht (minimaal 5 jaar). De jaren van 
verricht vrijwilligerswerk op meerdere 
fronten of voor meerdere organisaties 
kunnen bij elkaar worden opgeteld.
De intensiteit (tijdsbesteding en/of 
frequentie) van het vrijwilligerswerk 
kan onderdeel uitmaken van de be-
oordeling van een aanvraag.

Hebt u vragen? Neemt u dan contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen te-
lefoon: 040 2831675. Het Steunpunt is 
onderdeel van het Servicepunt en is 
dagelijks bereikbaar van 8.30 uur - 
12.30 uur. U kunt ook een mail sturen 
naar: ismene.borger@levgroep.nl

Uitslag van Goghrit 2013
Equipe Schoonste geheel      
1 61 J. Dekkers & H. Johanns 
  Luijksgestel
2 408 L. Laenen & K. vd Meer 
  St Oedenrode   
3 413 J. Kortbeek & F. Karel 
  Eindhoven   

Aanspanningen Schoonste geheel     
1 133 C. van de Wijst 
  Nuenen   
2 135 P. Engelen 
  Lierop   
3 113 J. Corsten 
  Mariahout   

Publieksprijs Aanspanning     
1 109 J. van den Broek 
  Geldrop   

Publieksprijs Equipe     
1 404 A. Bos & Ch. Aarts 
  Nuenen   
      
Authentieke rijtuigen “Publieksprijs”     
1 3A Mevr. H Fleskens 
  Lieshout  
2 1A Dhr Th. Knoops 
  Gerwen   

Equipe Recreatie ( = op tijd )     
1 417 E. Teunissen & J. van Hedel 
  Eindhoven   
2 419 I Lantman & E. Maas 
  Gerwen   

Aanspanningen Recreatie (= op tijd)     
1 309 C. van de Laar 
  Beek en Donk   

Equipe Orientatie      
1 61 J. Dekkers & H. Johanns 
  Luyksgestel   
2 82 H. v Stipdonk & 
  E. van Gerwen
  Geldrop   
3 63 J. Spanjers & J. Roothans 
  Bergeijk   

Aanspanningen Orientatie     
1 138 Menteam Smits - v Galen 
  Gelrop   
2 105 C. Vorstenbosch 
  Veldhoven   
3 137 J. van Tien 
  Gerwen   

Algeheel winnaar      
1 61 J. Dekkers & H. Johanns 
  Luyksgestel

Deze prachtige aanspanning was te zien tijdens de Van Gogh oriëntatierit afgelopen zondag in en rondom Nuenen. (Foto: Hans Ariëns)

Verkooptentoonstelling 
Welfare Mariahout
Op zondag 20 oktober houdt de afdeling Welfare van het Rode Kruis Maria-
hout in Het Buurthuis van Mariahout vanaf 13.00 uur haar jaarlijkse ver-
kooptentoonstelling, wederom in samenwerking met Platform Wereldhulp 
Laarbeek. 

De deelneemsters aan de Welfare zijn 
al druk bezig om mooie dingen te brei-
en, te borduren of te haken. Er zijn dan 
ook al heel wat kleedjes, schorten, 
theemutsen, sokken en andere crea-
tieve handwerken klaar. Naast dit 
handwerken is natuurlijk ook het ge-
zellig samenzijn heel belangrijk. Als u 
van handwerken houdt en eens per 
week een gezellige middag wilt heb-
ben pak dan de telefoon (0499-322852 
mevr. Toos Verhoeven) of kom ge-
woon eens kijken op een maandag-
middag tussen 13.30 uur en 15.30 uur 
in het Buurthuis.

Tegelijk zijn er informatie/verkoop 
stands van Laarbeekse organisaties die 

zich inzetten voor mensen die het 
minder getroffen hebben in de wereld. 

Ook zij verdienen uw belangstelling! 
Er is een optreden van strijdliederen-
koor ‘Zwaovel en Salpeter’ uit Ge-
mert. Aansluitend kunt u ook nog 
deelnemen aan een ‘wereldmaaltijd’. 

Dus: 
13.00 – 16.00 uur tentoonstelling 
16.00 – 17.00 uur Strijdliederenkoor
17.00 – 19.00 uur Wereldmaaltijd

Programma Computercafé   
in oktober
Het Computercafé van SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek Dommeldal gaat 
op donderdag 17 oktober weer voor het 4e seizoen van start met een nieuwe 
reeks onderwerpen. Tot het eind van het jaar zijn er 10 ochtenden inge-
pland. Om 9.00 uur staat de koffie klaar; de inleiding om 9.30 uur, waarna 
er weer volop ruimte is voor vragen en oefeningen. De bijeenkomsten zijn 
voor iedereen toegankelijk en de entree bedraagt € 3,50.

Programma
17 okt. Tablets en smartphones. Wat kun je allemaal met een moderne smart-

phone of tablet doen en wat is er allemaal te koop.
24 okt. iPad apps. Welke leuke en/of handige apps zijn er beschikbaar voor de 

iPad. Hoe krijg je ze op de iPad en hoe gebruik je ze.
31 okt. Gegevensopslag in de ‘cloud’. Hoe kun je gegevens gemakkelijk opslaan 

in de ‘cloud’ en welke programma’s zijn daarvoor gratis te gebruiken?



  

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

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

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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.

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

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

BEzoRgER 16 - 19 
JAAR gEzocHt voor 
maaltijden en lichte keu-
ken werkzaamheden. Liefst 
woonachtig in het centrum, 
scooter of autorijbewijs ge-
wenst. Werktijden van 17.00-
20.00. Reactie of mail CV 
naar info@tongah-nuenen.nl.

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

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

oERLEMANS KEuKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJKE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

cARAvAN stalling in 
gERWEN. Nog enkele 
plaatsen vrij. Alleen kleine 
caravans: maximale lengte 
5,50 m. inclusief dissel. Tel. 
040-2834498.

vIto Compleet verbouwen 
van badkamers en toiletten, 
tegels en natuursteenvloe-
ren. Tel: 06 - 16 42 77 85 
/ 040 - 257 44 82. www.
tegelwerk-eindhoven.nl

KRINgLoop EINDHovEN 
Wij halen bij u thuis op alle 
bruikbare spullen. Tel. 040 
- 285 68 09.

Digitaliseren van 8mm 
films, VHS, HI8, DV band-
jes op DVD. Tegen redelijke 
vergoeding. Info: Jacques, 
tel. 0492-539280.

Winterbanden actie!
 13 inch va. € 45,-  15 inch va. € 57,-
 14 inch va. € 49,-  16 inch va. € 69,-
Prijzen zijn per stuk, incl. btw en monteren/balanceren. 

tevens bandenopslag en velgenreparaties mogelijk. 

t: 0631095239 - W: WWW.maicotyres.nl

MEgAvLooIENMARKt 
13 oKtoBER. 120 kra-
men. Sporthal de Heiberg, 
Heerseweg 49 Veldhoven. 
9-16 uur. 06-20299824.

gEzocHt: Opknap fiet-
sen voor leerling in opleiding 
Fietsenmaker. 06-22039198.

AANgEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06 - 53 
34 19 75.

AANgEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06 - 86 
44 07 87.

AANgEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06 - 29 
25 22 57.

LASt MINutE 2-per-
soons luxe appartement 
te huur. Dishoek centrum 
Zeeland-Kust. Info: 06 - 38 
72 84 84.

KApStERS opgELEt! 
Wil je voor jezelf beginnen 
maar is een eigen kapsalon 
net te veel? Huur dan een 
stoel in een bestaande sa-
lon v.a 2 dagen per week. 
Info 06 - 24 26 79 13.

vEtcELLEN vooRgoED 
WEg!!! Met laagfrequent ul-
trageluid. Binnenkort nieuw 
in ons instituut. Gratis proef-
behandeling. 25 oKtoBER 
opEN DAg 12.00 - 19.00 
uur met demo’s cAvI II, 
DIoDE LASER ontharen, 
ScHIMMEL / KALKNA-
gEL behandeling met laser, 
info pERMANENt MAKE-
up. Cosmetisch arts aan-
wezig, gratis intake. INStI-
tuut zILvERScHooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

TE HUUR
In het centrum van Nuenen (Beekstraat 16).

Ruimte ± 65m2. Thans in gebruik als 
kapsalon, maar ook uitstekend geschikt

als kantoor/praktijkruimte of als workshop/ 
atelier, galerie/expositie ruimte. 

Heeft u interesse, neem contact op met 
Mw. M. van Lieshout 06 - 51 51 56 68

Steun ons 
in de strijd 

tegen littekens!

geef op 

20.21.22

www.brandwondenstichting.nl
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Jazzmiddag op 
Weverkeshof
Dorpsboerderij Weverkeshof organi-
seert een jazzmiddag. Op zondag 13 
oktober geeft de Falcon Town Jazz 
Band een optreden. De bandleden, af-
komstig uit de regio en België, zijn Cor 
Meppelink (klarinet, saxofoon en 
zang), Gerrit Koppert (trombone), Eric 
Tuytschaever (trompet, bugel), Eddy 
Reepmaker van Belle (slagwerk), Bert 
Sibbing (piano), Henk Heringa (banjo 
& gitaar) en Ad van Mensvoort (bas).

Jazzmiddag Dorpsboerderij Wever-
keshof met de Falcon Town Jazzband, 
zondag 13 oktober vanaf 14.00 uur, 
Hugo van Berckellaan 5 te Nuenen. 
Entree vrij.

Rikken bij de 
RKSV Nuenen
Nu de avonden langer worden start 
de supportersclub van de RKSV Nue-
nen weer met hun traditionele weke-
lijkse rikavonden op vrijdagavond.

Deze avonden, die voor iedereen toe-
gankelijk zijn, staan bekend om de ge-
moedelijke, gezellige sfeer maar ook 
door de schitterende prijzen die er te 
winnen zijn.
Zo is er iedere week ook een loterij. 
Naast diverse mooie prijzen is er iede-
re week een ruim gevulde levensmid-
delenmand als hoofdprijs.
De avonden beginnen om 20.15 uur in 
het clublokaal van de RKSV aan de 
Pastoorsmast 14 aan de Oude Landen.
De finale wordt gespeeld op vrijdag 28 
maart 2014. 
Voor het exacte speelschema zie de 
website  www.rksvnuenen.nl 
Telefonische info via: 06-403 20 419, 
06-102 89 797 of 040-283 32 54.

Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 9 november a.s. zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De 
Wetters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden om de kar te trek-
ken tijdens carnaval 2014 en de scepter over te nemen van Prins sJoosje en 
zijn adjudant onsJon.

Op die avond zullen eerst door alle Prinsen en adjudanten van de zustervereni-
gingen afscheid worden genomen van dit geweldige duo. Daarna zullen “De 
Wetters” op ludieke wijze afscheid nemen van deze kanjers die van carnaval 2013 
een geweldig feest hebben gemaakt. Ook zullen de Spetters van de Wetters nog 
één keer speciaal voor hen, hun huidige dans opvoeren.
Om 11 over 11 zal de nieuwe Prins(es) en gevolg gepresenteerd worden.
Er zijn al diverse speculaties over wie dat zullen zijn. 
Er kan een fantastische prijs gewonnen worden als u raad wie de nieuwe Prins(es) 
is. Om iedereen te helpen geven we hier drie aanwijzingen in de vorm van af-
beeldingen die van toepassing zijn op de nieuwe Prins(es). 
Kijk voor meer informatie ook op www.dewetters.nl

Voor deze week de eerste drie aanwijzingen:
   

Toyota Jansen Auto verdubbelt 
opbrengst collectebus 
Brandwonden Stichting
Van 6 tot en met 12 oktober is het collecteweek voor de Brandwonden Stich-
ting. Belangrijk, want de Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidies 
en kan alleen door giften wetenschappelijk onderzoek, preventie en (na)
zorg voor mensen met brandwonden realiseren. Toyota Jansen Auto helpt 
de stichting hiermee door de opbrengst van een collectebus te verdubbelen. 

Het is vooral dankzij de inzet van on-
geveer 65.000 vrijwilligers dat de 
Brandwonden Stichting haar werk kan 
doen. Jaarlijks gaan zij in de tweede 
week van oktober langs de deur met 
het verzoek om een bijdrage. Bedrij-
ven, winkeliers en ondernemers in Nu-
enen dragen de Brandwonden Stich-
ting veelal een warm hart toe en 
hebben begrip voor de teruglopende 
inkomsten door de crisis waarmee de 
Brandwonden Stichting kampt. De lu-
dieke actie waarbij je als bedrijf een 
collectebus kunt verdubbelen (gemid-
deld 50 euro per bus) is dan ook een 
succes. Toyota Jansen Auto steunt het 

goede doel door een collectebus te ver-
dubbelen en helpt op die manier mee 
de missie ‘brandwonden voorkomen 
en mensen met brandwonden onder-
steunen’ te vertalen naar concrete ac-
tie. Sponsors die een collectebus ver-
dubbelen, worden natuurlijk niet stil 
gehouden. Als dank voor hun steun 
wordt een sticker op de bus geplakt 
waarmee de collectant in Nuenen 
langs de deuren gaat. Tevens ontvan-
gen zij een certificaat. Tenslotte is de 
Brandwonden Stichting dankbaar 
voor elke euro, maar zijn we dubbel 
dankbaar voor al die ondernemers die 
meedoen aan de collecte verdubbelaar.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Pluche-klevers
Het vrijdag jl. teruggetreden boegbeeld van de politieke partij 50Plus, Henk Krol, 
heeft op de valreep van het einde van zijn (voorlopige) politieke loopbaan toch nog 
een blijvende stempel op zich weten te drukken door een nieuw woord in de Neder-
landse taal te introduceren, nl “pluche-klever”. Wellicht het nieuwe woord van het 
jaar 2013! Tijdens een interview in het zondagochtendprogramma WNL op Zon-
dag bezigde hij de uitdrukking ‘pluche-klever’ voor bestuurders en politici die, on-
danks dat ze niet goed functioneren, toch op hun verworven positie, zeg maar plu-
che, blijven zitten.  Henk Krol vindt dat hij zich daar ook niet aan schuldig moet 
maken en is daarom teruggetreden, nadat hij in opspraak kwam vanwege het in-
middels bekende niet afdragen van pensioenpremies van werknemers binnen zijn 
eigen privébedrijf De Gaykrant.  Met name de politiek kent vele pluche-klevers. 
Zeker zal dat de komende maanden weer duidelijk gaan worden,  als het gaat om 
de samenstelling van de kandidaatlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2014.  Vele plaatselijke politici, die de afgelopen jaren minder goed gefunctioneerd 
hebben en er, platweg gezegd, in het oog van de kiezer er een ‘zootje van gemaakt 
hebben’, hebben zich al weer op een hoge plaats van hun partij weten te plaatsen 
dan wel proberen ze alsnog weer op een verkiesbare plaats op de kieslijst te komen 
om zodoende hun ‘pluche’ voor een nieuwe raadsperiode veilig te stellen. Een kwa-
lijke zaak, maar hopelijk trapt de kiezer daar dan niet in.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7,  Nuenen

Martinus

Toevallig kwam ik onlangs bij het Martinuskerkhof terecht op het Hofke in Ton-
gelre, achter die nieuwe school. Ik wist niet dat daar nog een kerkhof lag, je kan 
het vanaf de weg ook bijna niet zien. Officieel ligt het trouwens aan de Koude-
hovensweg. Ik weet niet of er nog mensen worden begraven of bijgezet.
  Ik nam even een kijkje bij dit kerkhofje. Eigenlijk moet ik ‘begraaf-
plaats’ zeggen want er is geen kerk meer direct bij dit kerkhof. Het hoort bij de 
‘nieuwe’ St. Martinuskerk, er schuin tegenover. Voor de twee torens was halver-
wege het geld op. De oude Martinuskerk is al lang afgebroken en ooit nog ge-
schilderd door Van Gogh.
 Hoe dan ook, ik heb iets met begraafplaatsen. Rust, vredig en tijdloos. 
De dood dwingt ontzag af.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Citaat van de Week

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

Sydney J. Harris –
 journalist (1917-1986)

‘Elitisme is het scheldwoord dat 
middelmatigen gebruiken tegen verdienstelijken.’

Informatieavond 
Da Vinci-kliniek
Op maandag 18 november verzorgt de 
Da Vinci Kliniek een informatieavond 
in Het Klooster. De Da Vinci Kliniek is 
een expertisecentrum in Geldrop voor 
wondgenezing, weefselherstel en hy-
perbare zuurstoftherapie. De behan-
delingen zijn gericht op het activeren 
van genezingsprocessen, met als doel 
volledige (wond)genezing en een toe-
name van kwaliteit van leven. Het po-
sitieve effect van hyperbare zuurstof-
therapie op sommige ziektebeelden is 
voldoende bewezen zodat zorgverze-
keraars de therapie volledig vergoeden 
bij o.a. chronische wonden, infectie 
van bot, schade door bestraling, door-
bloedingproblemen, bacteriële huid-
infecties, koolmonoxidevergiftiging 
en anaerobe bacterie infecties
Informatieavond Da Vincikliniek op 
maandag 18 november, van 19.30 uur 
tot 21.00 uur in de Theaterzaal van het  
Klooster, Park 1 in Nuenen. Vrij entree.
   
 

Halloweenconcert
Op 26 oktober is er in Het Klooster 
een Halloweenconcert. Dan komt de 
geest uit de fles, de vampier uit zijn 
kist en wemelt het er van de heksen en 
griezels. De Addams Family komt 
langs, evenals de bokkenrijders. Het 
Gerwens Muziekkorps, Kapsones, 
Jasmijn van Wijnen en 2Dance zijn 
ook aanwezig op de avond om ieder-
een te laten griezelen.
Kaarten à 10 euro in de voorverkoop 
(12,50 aan de kassa) op www.gmk.nu.

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

De Zeventiende.

Kak
Er moet meer poep tegen de muur. In de meeste gevallen is poep tegen de muren dé op-
lossing. Ik heb het nooit gedaan en heb daar spijt van, eeuwig zonde. 
Dat je als kind je hand in de luier steekt en die daarna afveegt aan de muur. Je weet dat 
het niet mag, je weet dat je op je flikker krijgt en je weet dat je er mee wegkomt. Heerlijk. 
Ik zit inmiddels zo diep in de samenleving dat poepsmeren not-done is. Ik ben te oud, je 
krijgt dat met je huisgenoten, vriendin en schoonfamilie niet meer goed gepraat. 
Ik moet wachten tot ik 83 ben, in een zaaltje lig en een luier om heb. Mijn trillende en 
gerimpelde hand zal langzaam naar beneden bewegen, ik zal mezelf op mijn zij probe-
ren te draaien, maar de zuster loopt langs en die legt me weer op mijn rug. Als ze van 
dienst wisselen kan ik snel in mijn luier grabbelen en is het smeren geblazen. Dat is het 
enige leuke van ouder worden, er komt een dag dat men je gepoepsmeer weer gedoogt. 
En met wat geluk krijg je nog een eigen kamer ook!
Kijk, ik weet ook niet hoe en wat en waartoe, ik bedoel: de wereld verbeteren lukt nie-
mand meer, maar ik denk dat poepsmeren gewoon enorm oplucht.
Wat als het verlangen om kind te blijven groter is dan de realiteit van het volwassen 
worden? Je kan naar yoga en daar, na drie kwartier hijgen, twee minuten in hét Nu ver-
blijven, maar daarna? 
Omzeilen of er tegenin? Op de korte termijn is poepsmeren in elk geval het effectiefst. 
Daarnaast is Yoga 45 euro per sessie en schijten gratis.
De therapeute zegt dat ze me begrijpt, maar vraagt “wat ik van een wereld zou vinden 
die helemaal onder de poep zit”. Ik denk na. Ik denk aan accountants die ontsteld bij 
hun besmeurde leaseauto staan. Ik zie moeders die hun stinkende kind afgeven bij de 
kinderopvang en zie hoe bejaarden zich een weg naar de KBO ploegen. Of het beter is 
weet ik niet, maar de zon begon wel te schijnen.

Ik wens u weinig volwassenheid toe,
Theo de Egel

Heel Brabant komt in actie voor fietsverlichting

Doe ook mee en ontvang een 
gratis actiepakket
In oktober worden de dagen weer korter. De donkere dagen zorgen ervoor 
dat je fietsers minder goed ziet en dat is gevaarlijk. Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) district Brabant roept iedereen op om dit najaar in actie te komen 
voor fietsverlichting. Iedereen die het belangrijk vindt dat hun kinderen, 
leden, vrienden of collega’s veilig thuiskomen én hiervoor in actie wil komen, 
kan vanaf nu een gratis actiepakket aanvragen. Met diverse lokale acties ver-
wacht VVN zo'n 140.000 fietsers te bereiken. Op woensdag 23 oktober, tij-
dens de Brabantse Actiedag voor Nul Verkeersdoden, gaat de fietsverlich-
tingscampagne van start. De campagne duurt tot medio december.

Kom in actie!
Ouders, scholen, sportclubs, bedrijven, 
buurtverenigingen, fietsenmakers, win-
kels, bioscopen, kortom; iedereen die zijn 
nek wil uitsteken voor minder fietsonge-
lukken kan zich aanmelden. 50 Brabantse 
gemeenten doen mee met de actie en stel-
len samen met Veilig Verkeer Nederland 
district Brabant gratis actiepakketten be-
schikbaar voor mensen die ook iets willen 
doen om fietsverlichting te stimuleren. 
Het actiepakket bevat promotiemateria-
len, weggevertjes en draaiboeken waar-
mee een ludieke actie kan worden uitge-
voerd. De actie kan op allerlei manieren 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door 
een controle te doen als de fietsers arrive-
ren bij de fietsenstalling. Je ziet meteen 
wiens licht het wel en niet doet en je be-
loont hen al dan niet met een reflecteren-
de sleutelhanger uit het actiepakket. 
Meer informatie, inspiratie en tips zijn te 
vinden op www.vvn.nl/noordbrabant. 
Aanmelden kan vanaf nu bij Veilig Ver-
keer Nederland district Brabant, via e-
mail fietslichtbrabant@vvn.nl of telefo-
nisch via 013-5110190. Meld je snel aan, 
want op=op. Brabant streeft naar nul ver-
keersdoden. In het jaar van de fietsers 
sluit de fietsverlichtingsactie natuurlijk 
naadloos aan. Daarom is de start van de 
fietsverlichtingscampagne op de Bra-
bantse Actiedag voor Nul Verkeersdoden, 
woensdag 23 oktober. Er worden zoveel 
mogelijk mensen opgeroepen om de 
Fietslichtactie op deze dag te houden, zo-
dat Brabant die dag bol staat van de ver-
keersveiligheidsacties. Lukt dat niet, de 
campagne duurt nog tot de kerst.

140.000 fietsers
Veilig Verkeer Nederland district Brabant 
organiseert daarnaast een cartoonwed-
strijd voor scholen in het basis- en voort-
gezet onderwijs. Bij honderden fietsen-
stallingen in Brabant worden Reverse 
Graffiti uitingen geplaatst, een milieu-
vriendelijke en innovatieve manier om de 
fietsers er op te attenderen de verlichting 
ook áán te zetten. Met de lokale acties 
gaat Veilig Verkeer Nederland de uitda-
ging aan om 40.000 fietsers te bereiken.

Oudste cursiste 
bij SeniorWeb 
Nuenen: 95 jaar
Bij SeniorWeb Nuenen heeft zich 
een cursiste aangemeld van 95 jaar, 
een leeftijdsrecord bij SeniorWeb. 
De cursiste gaat deelnemen aan de 
iPad-cursus die begint op donder-
dag 10 oktober.

SeniorWeb Nuenen verzorgt computer 
cursussen voor senioren. Ze hanteren 
daarbij normaal gesproken een leeftijd 
ondergrens van 50+, maar ook jongeren 
zijn welkom. Een bovengrens is er niet.
SeniorWeb Nuenen zal de record cur-
siste op een wat feestelijke manier ont-
vangen. De cursus start om 13.30 uur, 
cursisten dienen aanwezig te zijn rond 
13.15 uur in het leslokaal, ingang aan de 
zijkant van de bibliotheek aan het Theo 
van Goghhof.

50

Proficia
t!
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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"

Elke maandag
14.00-16.00 uur handwerken

14.00-1600 uur Sjoelen
Jo van Dijkhof

Woensdag 9 oktober
14.00-16.00 en 20.00-22.00 uur 

Vroeg-Renaissance in Italië
Café de Sport, Stiphout.

Donderdag 17 oktober
09.00-11.30 uur ComputerCafé: Tablets 

en smartphones Bibliotheek 
13.30 uur De Vrolijke Samenzang en 
andere seniorenkoren Het Klooster 

Maand oktober
WSV-wandeling

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

met een grote T Het Klooster

Woensdag 9 oktober
09.00-12.00 uur Open Dag 

Het KinderCollectief

Vrijdag 11 oktober
20.00 uur kienavond Dorpshuis Lieshout

09.30-12.00 uur Open inloopochtend 
De Dassenburcht

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

7 oktober t/m 12 oktober
Collecte Brandwondenstichting 

Vrijdag 11 oktober
14.00-16.00 uur Lezing 

“woon morgen zonder zorgen”
Raadszaal Klooster

Zondag 13 oktober
08.30-10.00 uur Start ATB Tocht 

Dak van Brabant
11.00 uur De Vrolijke Samenzang

Clemenskerk, Nuenen

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

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRuk: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Donderdag 10 oktober
18.00-19.00 uur Open huis De Rietpluim

20.15 uur Vuile Huichelaar
Vluchten kan niet meer

Het Klooster

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

11.45 uur-12.45 uur pianomuziek+
13.00-17.00 Biljarten

Jo van Dijkhof

Zaterdag 12 oktober 
20.00 uur Country Dance Party 

Buurthuis Mariahout

Zondag 13 oktober
14.00 uur The Falcon Town Jazzband

Weverkeshof
15.00-17.00 uur DJ Eddy 

Jo van Dijkhof

Zondag 13 oktober
10.00 uur IVN Paddenstoelenwandeling
2e onverharde weg links vanuit Gerwen, 

Stiphoutseweg

Donderdag 17 oktober
13.30 uur De Vrolijke Samenzang en 

andere seniorenkoren 
Het Klooster 

Woensdag 16 oktober
14.00 uur Liedjesspeeltuin Dirk Scheele

Het Klooster

Donderdag 17 oktober
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Tablets en smartphones
Bibliotheek 

18-21 oktober Gerwen Kermis
Vrijdag 16.00 uur opening met PSV-mascotte PHOXY 

19.30 uur Heilig Kruisgilde, Drumfanfare Jong Leven en 
het Gerwens Muziekkorps

21.30 uur Mark Elbers, Café De Stam

Donderdag 17 oktober
20.00 uur Lezing heemkundekring
archeologische vondsten in Nuenen

Bibliotheek

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

Kerkberichten

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 12 oktober, 18.30 uur: Vie-
ring, volkszang, voorganger: dhr. J. 
Deckers.
Zondag 13 oktober, 11.00 uur: Vie-
ring, Seniorenkoor, voorgangers pas-
tor S. Kuijpers en pastoraal werker 
dhr. J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 12 oktober 18.30 uur: Over-
leden familie Rooswinkel-van Swaaij.
Zondag 13 oktober 11.00 uur: Ger en 
Toon van Geffen-Schellens; Louis van 
der Linden; Tijn en Jo Smits-Kuijten; 
George Lie; Piet Geven; Martien en 
Elizabeth de Laat-Rooijakkers; Sjef 
van Santvoort (vanwege verjaardag); 
Gerard van Roosmale (vanwege 
trouwdag); Jack Hamers.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Nel van 
der Meer-Schouten, IJsvogelhof 10. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken 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.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 13 oktober. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Mondt. 
Voor de kinderen van de basisschool is 
er nevendienst. De collecte is voor 
Kerk in Actie, werelddiaconaat. U 
kunt de dienst beluisteren via onze 
website.
Op donderdagochtend bent u welkom 
in het Open Huis van 10.00 uur-12.00 
uur voor ontmoeting bij een kop kof-
fie of thee. Diezelfde dag is er weer een 
Ouderenmiddag vanaf 14.30 uur.
Voor overige informatie: zie de website.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 oktober 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Barbara Kuijpers; Piet Coolen; Cato 
Dekkers-Rooijakkers; Annie Renders-
Van der Heijden; Harrie Kuijpers, Di-
na Kuijpers-Theunissen en Bart 
Thoonen; Frans Saris.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Gijsberts.

Misintenties
Overleden ouders Karel en Mien 
Schepers-van der Linden; Overleden 
ouders Bisseling-Aarts; Mien Ver-
meulen-Timmers; Pastor Claes; Nelly 
de Greef-van Ravestein (namens 
Buurtvereniging D’n TIP).

Mededeling
Zondag 20 oktober is er een extra col-
lecte voor de Wereldmissie.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-

creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 10 okt.17.30 uur Lof; 18.30 
H. Mis; H. Franciscus Borgia, belijder. 
Vrijdag 11 okt 07.15 uur H. Mis, Feest 
van het Moederschap van de H. 
Maagd Maria. 
Zaterdag 12 okt. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 13 okt 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 21ste zondag na Pinksteren; 
kinderzegen. 
Maandag 14 okt. Kloosterstilte. 
Dinsdag 15 okt. 17.30 uur H. Lof van 
de Rozenkransmaand. 18.30 H. Mis; 
H. Theresia van Avila, maagd. 
Woensdag 16 okt. 07.15 uur H. Mis; 
Kerkwijdingsfeest van de kerken waar-
van het wijdingsfeest niet bekend is. 

Sleutels gevonden
Na het atelierbezoek afgelopen 

weekend zijn bij Door Rijlaarsdam 
in het Arendshof, sleutels 

blijven liggen. De eigenaar kan 
bellen naar 06-11455642.Strabrecht College 

op zoek naar   
goed doel
Dit jaar zamelt het Strabrecht Col-
lege weer geld in voor een goed 
doel. Voor dit schooljaar is het goe-
de doel nog niet gekozen. Dit jaar 
worden voor het eerst mensen en 
organisaties uit de omgeving van de 
school de gelegenheid geven een 
goed doel aan te dragen.

Daarom wordt een oproep gedaan aan 
iedereen binnen gemeente Geldrop-
Mierlo en omstreken, om geschikte 
goede doelen in te zenden. Er is een 
aantal criteria geformuleerd zoals een 
relatie met onderwijs en/of jongeren. 
Het doel moet een directe band heb-
ben met de school, de leerlingen en de 
regio. Leerlingen moeten geïnfor-
meerd kunnen worden en enthousiast 
worden gemaakt met bijvoorbeeld 
presentaties. Daarbij moeten de leer-
lingen het resultaat na de actie kunnen 
zien door middel van filmpjes/foto’s/
een blog/etc. 
Hebt u interesse in deze actie en wilt u 
een goed doel inzenden, stuur dan een 
mail naar l.vanderdeijl@strabrecht.nl .  

Opvoedpoli en Care-express in Nuenen

Zaterdag 19 oktober 
13.30 uur Optreden 

De Vrolijke Samenzang 
Zorgcentrum De Akkers 

Zondag 20 oktober 
14.00 uur Ierse Sessie Weverkeshof

14.00 uur trio Punt & L, Café De stam
13.00 uur Welfare Rode Kruis 

Buurthuis Mariahout 

Vanaf 1 oktober 2013 is er een Opvoedpoli en Care-Express in de gemeen-
ten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre. 
Doel is integrale zorg bieden aan ie-
dereen die dat nodig heeft, zonder 
wachtlijsten of doorverwijzingen. 
Men is ‘het kastje en de muur’.
Iedereen die een kind heeft of jongere 
in de leeftijd van 0-25 jaar en vragen 
heeft rondom opvoeding, ouderschap 
en ontwikkeling kan daar binnenlo-
pen. De mensen ter plekke zullen er 
alles aan doen om vragen te beant-
woorden of helpen uit te zoeken hoe 
deze zo goed mogelijk beantwoord 
kunnen worden.

Samenwerking
De realisatie van deze vestiging van de 
Opvoedpoli en Care-Express is tot 
stand gekomen vanuit een samenwer-
king met de gemeenten Geldrop-

Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en 
Waalre en is mede mogelijk gemaakt 
door financiële steun van de provincie 
Noord-Brabant 
Het pand, waar nog verbouwd wordt,  
ligt aan de Langstraat 27 in Geldrop. 
De aparte ingang van de Care-Express 
bevindt zich aan de St. Vincentius-
straat 11. Binnen kantooruren is er 
meestal iemand aanwezig, zeker vanaf 
november. Daarbuiten kan een af-
spraak worden gemaakt.
Aanmelden kan via de website www.
opvoedpoli.nl en www.care-express.nl 
of telefonisch: 040-3031014. E-mailen 
kan naar Anita van den Broek, direc-
teur Opvoedpoli en Care-Express ani-
ta@opvoedpoli.nl.    

Bibliotheek Nuenen

Beeldboeken in de vitrines
De hele maand oktober exposeert 
Marja van Oppen uit Gerwen beeld-
boeken in de vitrines van de bieb in 
Nuenen. Beeldboeken zijn kleurrijke 
kunstwerkjes die een verhaal vertel-
len. Dat kan dus ook een persoonlijk 
verhaal zijn. En dat is het dan ook, 
want voor Marja is het een uitdaging 
om een deel van haarzelf in het boek te 
leggen.

Marja van Oppen begon met het ma-
ken van beeldboeken tijdens een cur-
sus bij het CAN.

Ze maakt de boekjes van allerlei mate-
riaal. En ze vult ze met schilderingen 
en tekeningen.
Ook beeldboeken passen natuurlijk 
prima in een bibliotheek, waar blad-

zijdes, beeld en bytes centraal staan. 
De boekjes zijn te bekijken tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek.
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Zwemmen

Wielersport

P r o g r a m m a
Voetbal

Voetbal 
RKSV NUeNeN
Zaterdag 12 oktober 
Veteranen B-Veteranen A  ............. 16.15
Zondag 13 oktober 
Nuenen 1-Groene Ster 1  ............... 14.30
Nuenen 2-EFC 2  ............................. 12.00
Nieuw Woensel 3-Nuenen 3  ........ 14.30
De Valk 3-Nuenen 4  ...................... 11.00
Gestel 3-Nuenen 5  ......................... 12.00
SV Valkenswaard 5-Nuenen 6  ..... 10.00
Geldrop 6-Nuenen 7  ...................... 12.30
Nuenen 8-DBS 3  ............................. 12.00
Nuenen 9-Spoordonkse Boys 5  ... 14.00
Nuenen 10-RPC 8  .......................... 10.00
Nuenen VR1-DESK VR1  .............. 14.00
Nuenen VR2-Wilhelmina Boys VR1  10.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 12 oktober
Nederwetten vet. - UNA vet.  ....... 16.30
EMK 1 - Nederwetten 1  ................ 16.30
Zondag 13 oktober
Nederwetten 2 - Wilhelmina Boys 6  10.00
Nederwetten Da1 - Bladella Da1  12.00

eMK
Zaterdag 12 oktober 
EMK 1- Nederwetten 1   ................ 16.30
Braakhuizen - EMK Classics   ....... 15.00
Zondag 13 oktober  
RKSV Heeze 5 - EMK 3   ................ 13.00
EMK 4 - Braakhuizen 4   ................ 11.30
EMK 7 - RKGSV 5   ......................... 11.30

RKGSV GeRweN
Zaterdag 12 oktober
Vet Wilhelmina Boys B - Vet RKGSV 
Zondag 13 oktober
RKGSV 1 - Den Dungen 1  ............ 14.30 
RKGSV - Geldrop 5  ....................... 11.00
RKGSV 4 - DEES 4  ......................... 12.00 
EMK 7 - RKGSV 5  .......................... 11.30
Dames Unitas’59 1 - 
Dames RKGSV 1  ............................ 13.00

KoRfbal 
NKV NUeNeN
Zondag 12 oktober 
Tirade 1 - NKV 1   .......................... 15 .30

De spelers Ruud Bijsterveld (9), Leon Royackers en Christian Messerschmidt in 
actie voor het doel van Den Dungen.

Zaterdag 12 oktober 2013 
om 16.30 uur

EmK 1 – Nederwetten 1
De competitiewedstrijd tussen EmK 1 en Nederwetten1 is verplaatst van 
zondag 13 oktober naar zaterdag 12 oktober aanstaande. aanvang wed-
strijd: 16.30 uur. 

Prachtige affiche op het sportpark Wettenseind voor de lokale derby. Op het 
programma staat onder meer de pupil van de week en verloting van de wed-
strijdbal gesigneerd door de spelers van FC Eindhoven, eerder  tijdens de lus-
trumfestiviteiten van EMK.  De wedstrijd staat onder leiding van de Heer Mani-
chand. Hopelijk een “sportieve pot” met verbroedering na de wedstrijd. Entree 
gratis.

Luister je weekend op met een op en top Nuenense voetbalkraker uit de 4e klasse 
G. Het doel van het verplaatsen van deze wedstrijd is om de mogelijkheid te 
scheppen om volop van de derby te kunnen genieten met alle ruimte voor de na-
bespreking. Hierbij tevens de uitnodiging aan alle Geelzwarten, Blauwwitten en 
neutrale supporters om richting Eeneind te komen, om deze traditionele kraker 
live mee te maken. Na afloop staat er in de EMK-kantine een DJ klaar om deze 
mooie dag een passend slot te geven.

Kylie von 
Kriegenberg tweede 
bij internationaal 
Taekwondo toernooi
De 8 jarige Kylie von Kriegenbergh uit 
Nuenen heeft afgelopen zaterdag een 
prachtige 2de plaats behaald op een 
groot Internationaal Taekwondo 
Poomsae toernooi in het Belgische 
Aarschot. Het was voor Kylie het eer-
ste grote toernooi waar zij aan deel-
nam. Het deelnemersveld met 175 
sporters uit België, Frankrijk en Ne-
derland, was zeer goed bezet. Kylie 
mag dan ook zeer trots zijn met haar 
behaalde 2de plaats in dit sterke deel-
nemersveld! 

Z&PV Nuenen 
heeft top 10 in zicht
Tijdens de eerste ronde van de landelijke verenigingscompetitie heeft de 
ploeg van Z&PV Nuenen een grote stap gezet richting een top 10 klassering 
in de a-klasse. op het voor alle clubs in Nederland gelijke programma, 
scoorde de ploeg 6108,82 seconden (130 seconden sneller dan vorig jaar) en 
staat daarmee na 1 ronde op plaats 7. 
Zeer belangrijk voor de goede score 
was dat er over de gehele breedte snel 
werd gezwommen. Een mooi voor-
beeld waren de prestaties van Moni-
que Huizing en Chris Verhoeven op 
de 100m wisselslag. Monique (1984) 
en Chris (2004) schelen 20 jaar in leef-
tijd, maar wisten beiden hun persoon-
lijke record op deze afstand te verbete-
ren. Voor Monique betekende de 
1.19.95 een verbetering van ruim 3,5 
seconden van haar persoonlijke re-
cord uit 1998!, bij Chris ging er 4 se-
conden van zijn toptijd van afgelopen 
april af. Goed te zien was ook de 
‘comeback’ van Erica Schoenmakers. 
De afgelopen 2 jaar heeft zij veelvuldig 

problemen met haar knieën gehad, 
maar mede door goede medische be-
geleiding ligt dat in het verleden. Op 
de 200m vrijeslag liet ze zien op de 
weg terug te zijn, met 2.31.58 verbe-
terde ze haar PR met ruim een secon-
de. Uiteindelijk waren er van de 58 
zwemmers die in het water doken 41 
die op 1 of meerdere afstanden hun ei-
gen toptijd verbeterden. 

Komend weekend mogen de zwem-
mers van Z&PV Nuenen genieten van 
een weekendje rust. Op 10 november 
zwemt de ploeg de 2e ronde van de 
competitie, in het Pieter van den 
Hoogenband stadion in Eindhoven.Den Dungen - EmK   0-1

EmK had afgelopen zondag de eer de eerste tegenstander van Den Dungen 
te zijn op het gloednieuwe sportpark Jacobskamp. EmK begon beter dan de 
tegenstander aan de wedstrijd, maar had geluk dat een schot van Den Dun-
gen op de lat belandde. EmK kwam in de 12e minuut op voorsprong door 
een strak schot van linksbuiten ruud Boerema, 0-1. 

Nederwetten - Eindhoven av. 0-4
In een teleurstellende wedstrijd wist Nederwetten het niveau van voorgaan-
de wedstrijden niet te halen. Zeker tien opgelegde kansen werden onbenut 
gelaten en dan zegt de welbekende voetbalwet: “als jezelf niet scoort dan 
doet de tegenstander dat wel”. 

Veldtoertocht Dak van Brabant 
Zondag 13 oktober kunnen liefhebbers meedoen aan de veldtoertocht Dak 
van Brabant met vertrek vanuit Nuenen. Dak van Brabant is een mountain-
biketocht voor aTB-ers die tussen 8.30 en 10.00 uur op hun fiets stappen bij 
de NKV-kantine op sportpark Wettenseind. Er zijn prachtige routes uitge-
pijld over drie afstanden: ca. 25, 40 en 50 kilometer. Deelnemers kunnen 
ook het Dak van Brabant beklimmen dat met 60 meter het hoogste punt is 
in de provincie Noord-Brabant. Een deel van de route loopt over het par-
cours van gulbergen24. 

De weer van een hoofdwond herstelde 
EMK doelman Cuppen hield in de 20e 
minuut zijn doel schoon na een schot 
van Den Dungen. In de 30e minuut 
werd een doelpunt van EMK onte-
recht afgekeurd wegens buitenspel.   
EMK kreeg daarna in de 40e en 44e 
minuut nog kansjes om de voorsprong 
verder uit te bouwen maar Ruud Bijs-
terveld kwam net te laat na een voor-
zet van Boerema, en Ufuk Demir zag 
zijn inzet over het Den Dungen doel 
verdwijnen.

Direct na rust waren er nog een aantal 
kleine kansen voor EMK die echter 

niets opleverden. Den Dungen begon 
wat beter in de wedstrijd te komen en 
in de 73e minuut schoot de spits van 
Den Dungen de bal vrij voor het EMK 
doel naast. Direct daarna belandde 
een schot van Demir wederom op de 
lat van de tegenstander. Met een aan-
tal wissesl aan Nuenense zijde kwam 
er weer wat rust in het EMK team. Tot 
in de laatste minuut was de winst voor 
EMK onzeker door het met veel inzet 
spelend Den Dungen. Na het laatste 
fluitsignaal kon EMK terugkijken op 
een wedstrijd waarin het de nodige   
kansen kreeg, maar er te weinig van 
wist te benutten.

“Het is gelukt”

Jongens a1 gaat landelijke competitie spelen 

Van links naar rechts onderste rij (gehurkt): Koen van der Heijden, Koen Modderman, Jorrit Steinweg, Jeroen Wiezer. Middelste rij: 
Daan Zandbergen (coach), Thijs Stokmans, Floris Verheyen, Ewout Timmer, Maxim Zwaan, Rick Hofland, Sven Hessing, David 
Bekkers. Bovenste rij: Nick Oosting, Tim Kampers, Pieter Sarton, Joep Hoedemakers, Luuk Bergman, Monique Zwaan (manager)

Nuenen Ja1 gaat landelijk! Nog niet eerder in de historie van Hockey Club 
Nuenen heeft een team zich kunnen plaatsen voor de landelijke competitie, 
maar Nuenen Ja1, onder leiding van Daan Zandbergen, wist afgelopen 
weekend ongeslagen kampioen te worden en zal na de herfstvakantie lande-
lijk gaan spelen.

In een poule met Den Bosch, MOP en 
Oss wist Nuenen indrukwekkend hoc-

key te tonen. Het werd een zinderende 
wedstrijd en tot het laatst spannend 

gehouden: Nuenen kwam met 1-0 
voor en wist net na rust de 2-0 te sco-
ren. Mop A1 knokte terug en kwam 
terug tot 2-2. 

Met deze eindstand eindigt Nuenen 
JA1 ongeslagen 1 punt boven Den 
Bosch.
 

Bospaden en landweggetjes
De routes lopen over bospaden en 
langs weilanden, via half verharde 
landweggetjes en dreven. Het Dak van 
Brabant is te vinden op het Landgoed 
Gulbergen, gelegen tussen Nuenen en 
Geldrop-Mierlo. In het parcours via 
het Dak van Brabant zitten spectacu-
laire klimmetjes en steile afdalingen.

De organisatie is in handen van Toer-
club Nuenen en gebeurt onder de vlag 
van de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU). Halfweg koers krijgen de 
deelnemers soep, thee en koek aange-
boden. Bij de finish is een afspuitplaats 
voor fietsen en kunnen deelnemers 
ook douchen. Mede dankzij de gezel-
lige sfeer weten veel deelnemers dit 
sportieve evenement te waarderen. 

Inschrijven
Inschrijven kost drie euro voor deel-
nemers met NTFU- of KNWU-pasje 

en voor niet-leden een euro extra, in-
clusief verzorging op de pauzeplaats. 
Voor meer informatie over het Dak 
van Brabant: www.tcnuenen.nl.

Kienen in 
Lieshout

op vrijdag 11 oktober organiseert 
Carnavalsvereniging de raopers 
een kienavond in het Dorpshuis 

aan het grotenhof in Lieshout. De 
avond begint om 20.00 uur en de 

zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom.

En zo gebeurde het ook. In de 33e mi-
nuut maakte Mitchel Kluitman de 0-1 
nadat hij de bal door toeval van een 
verdediger van Nederwetten voor de 
voeten kreeg. Wat Nederwetten daar-
na ook allemaal probeerde het lukte 
allemaal niet en op een gegeven mo-
ment speelt de teleurstelling zo’n gro-

te rol en is de moed zover in de schoe-
nen gezakt dat Eindhoven nog kans 
zag om in de laatste vijf minuten nog 
driemaal te scoren via Shentley Ma-
thilda, Tim Tibosch en Niels de Haas.
Een wedstrijd om snel te vergeten en 
ervoor te zorgen dat Nederwetten a.s. 
zaterdagmiddag in de uitwedstrijd te-
gen EMK er weer volop tegenaan kan 
gaan.



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

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Wij serveren weer een nieuw Pezzaz menu!
Of laat u verrassen met ons Herfst menu;

3 gangen € 29,50 / 4 gangen € 34,50

Eerlijk en sfeervol dineren!

Carpaccio van zwaardvis
  couscous met artisjok en tomaat, ansjovis crème

of
Ambachtelijke wildpaté

 met rode uiencompote en mini brioche  
*****

Heldere runderbouillon
  gevuld met groentes en eigen vlees  

of
Aardappel-knolselderijsoep

met apart een crouton met gesmolten Roquefort
*****

Gebakken zalmfilet
op Japanse wijze met soja-gembersaus 

of
Gegrild Livar varken 

met witlof, gebakken aardappelen en rode portsaus   
of

Tortelli mezzaluna ricotta e spinaci
op spinazie, kastanjechampignons,  walnotenpesto

en geschaafde Parmezaan   
*****

Ouderwetse, warme broodpudding 
met apart karamelijs

of
Gepocheerde peer

kaneelparfait, gedroogde peperkoek en speculaassabayon
 

3 gangen (voorgerecht of soep-hoofdgerecht-dessert) € 24,50 
4 gangen (voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert) € 29,00

Adv55_PEZZAZ_Rond de Linde_week41.indd   1 07-10-13   14:09

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

· Rolgordijnen
· Dubbel Rolgordijnen
·  Plissé en Duoshade
· Finesse 
·  Horizontale Jaloezieën
· Verticale Jaloezieën
·  Paneelgordijnen
·  Horren en Plisséhordeuren

Nu ook 25% korting op Cedeko’s elektrisch bediende: Dubbel Rolgordijnen, Finesse en Rolgordijnen. 
Elektrische bediening nu al leverbaar vanaf € 85,- meerprijs.

Actie: vanaf heden t/m 15 november 2013. Vraag uw Cedeko dealer naar de voorwaarden.

Uw Cedeko dealer:

25% 
25% 
25% korting

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Opwettenseweg 76
5672 AJ Nuenen
T 040-283 22 41
info@vl-interieur.nl
www.vanlieshout-interieur.nl

Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

Nu 2e halve prijs M Line Matrassen, 
Kussens en Textiel*

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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