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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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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IT Pro op de bres 
met ‘gebruikte’ 
computers voor 
Leergeld Nuenen

Parkstraat 
met een 
Aziatisch 
tintje

PHOXY 
opent 
Gerwen 
Kermis

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Voedselbank Nuenen is dol op 
C1000 zegels of pakketten 
Het zijn de klanten van supermarkt 
C1000 die het idee aanbrachten.
Zij stelden in de winkel de vraag: “Kan 
de doos met levensmiddelen ook naar 
de Voedselbank? Zelf hebben we dat 
pakket niet zo hard nodig!”

Black-Bone support-act Mustasch

Gerwenaren           
via Ziggodome Europa in

Het versterken en ondersteunen van zorg voor elkaar is van toenemend belang. In 
de promotiecampagne “voor & met elkaar, natuurlijk!” worden actieve Nuenena-
ren geïnterviewd.

Noud Leenders aan het woord: 
Wie bent u?
Ik ben altijd chauffeur geweest op de bestelwagen. Ik ben bijna 82 jaar, geboren 
in Lieshout, in het gedeelte dat nu Mariahout heet. Ik ben getrouwd met Mia en 
wij wonen al 54 jaar in Gerwen. 

Wat doet u voor een ander? 
Mia en ik brengen al 7 jaar samen eten rond in Zorgcentrum De Akkers. Dit is 
ons gevraagd toen wij met de VUT gingen. We doen dit heel graag, we vinden 
het contact met de mensen leuk. Soms vragen ze of ik hier ook zit, maar dan zeg 
ik ‘ikke nog niet hoor!’. De mensen missen het om onder de mensen te zijn. Daar-
naast heb ik een biljartclub opgericht in Gerwen. We hebben een clubje van 14 
man en biljarten elke maandagmiddag. 

Hoe kijkt u aan tegen de veranderingen die op ons afkomen?
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) is hier al druk mee. De WLG vangt 
signalen op van mensen die hulp kunnen gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld voor 
iemand gekookt, wanneer die dat zelf niet kan. Wij helpen daar ook bij. 

Wat hebben de mensen in Nuenen nodig om meer oog voor elkaar te krijgen?
Het zou goed zijn als er een keer een bijeenkomst wordt gehouden waarbij wordt 
gekeken of mensen elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld boodschappen doen 
voor een ander. 

Heeft u een leuke tip of een goed advies voor de Nuenenaren?
Mensen vragen vaak aan mij: ‘waarom doe je dat?’ Dan zeg ik: ‘Waarom niet!?’ 
Mensen die commentaar geven doen vaak zelf niets, want als je niets doet kun je 
ook niets fout doen. 

Wat doe jij voor een ander…..?
Meer informatie? Servicepunt, Berg 22C, 5671 CC NUENEN, (040) 283 16 75, 
gemeentehuis@nuenen.nl

Nieuwe tienerdisco in Nuenen
Nuenense tieners in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar kunnen zich vanaf zater-
dag  2 november eenmaal per maand helemaal uitleven tijdens de nieuwe 
tienerdisco ‘Whoopz!’. De tienerdisco wordt gehouden bij Scouting Panta 
Rhei aan de Pastoorsmast 12 in Nuenen.

De Nuenense Tienerdisco Whoopz! is 
een initiatief van de Nuenense Rick van 
Gestel (16) en Valkenswaardenaar Nic 
van Houts (21). “
Zaterdag 2 november vindt de eerste 
tienerdisco plaats van 19.00 tot 22.30 
uur. Tieners kunnen van 19.00 tot 20.00 
uur binnen, daarna sluit de toegang. Bij 
de entree worden de gegevens van de 
tieners genoteerd waarbij ouders kun-
nen aangeven of hun kind zelf naar 
huis mag of wordt opgehaald. Indien 
een tiener eerder naar huis toe wil, 
wordt contact opgenomen met het 
thuisfront. De entree bedraagt €1,50 

inclusief garderobe. Tijdens Tienerdis-
co Whoopz! blijven de tieners binnen 
en is er toezicht door vrijwilligers. Van-
af 22.00 uur zal  de deur weer geopend 
worden en kunnen de tieners worden 
opgehaald. Deze keuze hebben we ge-
maakt omdat we willen bewerkstelli-
gen dat de tieners op een veilige en 
vertrouwde manier kunnen uitgaan.  

Tienerdisco Whoopz! is een alcohol-
vrije en rookvrije disco. 
Voor meer informatie kun je kijken op 

www.tienerdiscowhoopz.nl. 

Vrijwilligersprijs 2013 Nuenen

Vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
inspirerende activiteiten en/of bijzon-
dere activiteiten hebben uitgevoerd, 
komen in aanmerking. Organisaties 
worden dan ook nadrukkelijk uitgeno-
digd om ook jonge vrijwilligers voor te 
dragen voor deze vrijwilligersprijs.

uiteindelijk de keuze maakt. 
Via een aanmeldingsformulier kunt u 
vrijwilligers opgeven voor de nomina-
tie tot Vrijwilliger van het jaar 2013.
Dit formulier is per post verstuurd aan 
organisaties in Nuenen en is ook te 
verkrijgen bij het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk, onderdeel van het Service-
punt in Nuenen. Het volledig 
ingevulde formulier moet uiterlijk 6 
november 2013 binnen zijn bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk, Berg 22 
in Nuenen.

Het antwoord op die vraag was en is nog 
steeds: “Jazeker, we zijn er blij mee en 
we kunnen het ook voor u wegbrengen“.
Dus, Nuenenaren als u via deze actie 
Voedselbank Nuenen wil ondersteunen 
dan zijn we daar heel erg blij mee. 

Wilt u liever de zegels inleveren dan kan 
dat. Ook nog niet volle kaarten zijn erg 
welkom. Stop alles in een envelop met 
daarop geschreven: “Voor de Voedsel-
bank” en geef het af bij de balie van het 
Steunpunt / LEV op adres Berg 22 C. 

Wilt u graag meer informatie? 
Bel gerust met 06-23848755.
www.voedselbanknuenen.nl

De prijs bestaat uit een voor deze gele-
genheid ontworpen beeldje en een be-
drag van € 1000,- voor de organisatie 
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is. 
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan het College 
van Burgemeester en Wethouders dat 

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.

De band Black-Bone, met een gemiddel-
de leeftijd van nog geen 20 jaar, zal de 
support verzorgen van de Zweedse hard-
rockers en Grammy winnaars Mustasch. 
De dag voor aanvang van de Europese 
tour, donderdag 21 november, mag het 
trio al aantreden op de afterparty van het 
Deense Volbeat in de Ziggodome.

Black-Bone is opgericht in 2007 en speelt 
‘no-bullshit rock ‘n’ roll’. Zanger/gitarist 
Steef van den Bogaard en drummer Jules 
Eck komen uit Gerwen, bassist Sven 
Hompes komt uit Son. Black-Bone 
bracht in 2012 het debuutalbum ‘Back 
To Mayhem’ uit via Rough Trade. De 
band stond al op festivals als Paaspop, 
Zwarte Cross en Speedfest en kreeg uit-
nodigingen om grootheden als Deep 
Purple, Chicken Foot, Status Quo, Me-
gadeth en Slash te supporten.

Voor meer info: www.black-bone.nl

Sunny Blues: 
Nolles Blues Band
Het nieuwe seizoen Sunny Blues 
Nuenen start op 20 oktober met 
een optreden van de Nolles Blues 
Band. Het vindt plaats op de ver-
trouwde zondagmiddag in Diner-
Cafe de ZINN aan het Park in 
Nuenen. Aanvang 15.30 uur, toe-
gang gratis.
Nolles Bluesband komt uit Tegelen 
en opent het Sunny Blues seizoen 
2013/2014. De bandleden zijn Hans 
Hovens (zang/bluesharp), Frits 
Holtman op gitaar, John Becker 
(bas) en Marc Lahnstein op drums. 
De band speelde ook op Blues’M, 
het Nuenens bluesfestival in mei 
van dit jaar.
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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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u wenst dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, 
moet u deze gemeente(n) ook om geheimhouding vragen.
Voor meer informatie over de geheimhouding van persoonsgegevens 
in de GBA of over de GBA kunt u terecht bij afdeling bevolking van de 
gemeente Nuenen c.a.

KENNISGEVING ONTVANGEN 
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om reguliere omgevingsvergunning te 
hebben ontvangen op:
•	 3	oktober	2013,	Park	51,	5671	GC	–	verbouwen	bestaande	woning	

naar	kantoor	(BOUWEN	EN	SLOPEN);
•	 7	oktober	2013,	Loenys	van	Lankveltlaan	4,	5671	CN	–	plaatsen	

dakkapel	aan	voorzijde	(BOUWEN);
•	 10	oktober	2013,	Schoutse	Vennen	ongenummerd	–	Gebruik	van	

gronden ten behoeve van maximaal 3 evenementen per jaar (GE-
BRUIK VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN 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 bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 10	 oktober	 2013,	 Spegelt	 45,	 5674	 CE	 –	 aanbrengen	 veranda	

(BOUWEN).

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	V.O.F.	Boersma-Sterrenberg	zijn	vergunningen	verleend	voor	

het innemen van een tweetal standplaatsen met een zoetwaren 
kraam en een oud Hollandse gebakkraam tijdens carnaval 2014 
aan	het	Park(verzenddatum	9	oktober	2013);

•	 aan	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van de opening van het wildsei-
zoen op 20 oktober 2013 in een tent bij de horecagelegenheid aan 
Collse	Hoefdijk	24	(verzenddatum	10	oktober	2013).

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 
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.
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.

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. 

REISDOCUMENTEN
Twee dagen geen spoedprocedure mogelijk
Op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 2013 kunnen de met spoed 
aangevraagde reisdocumenten niet de volgende werkdag afgegeven 
worden vanwege de installatie van nieuwe hardware. Dit kan pas twee 
werkdagen na de aanvraag.

UITNODIGING BESLUITVORMENDE 
RAADSVERGADERING
Uitnodiging voor de raadsvergadering en gecombineerde commissie-
vergadering op 31 oktober 2013 om 19.00 uur in de raadzaal van Het 
Klooster. 

Agenda besluitvormende raadsvergadering:
1. Opening en mededelingen 
2. Inventarisatie insprekers
3. Vaststellen van de agenda
Voorstel om het onderstaande onderwerp als hamerstuk vast 
te stellen
4. Raadsvoorstel afronding verkoop Endinet
5.	 Sluiting	van	de	besluitvormende	raadsvergadering

Agenda spreekrecht en gecombineerde commissievergadering in het 
kader van de begroting

a. Opening en mededelingen
b. Inventarisatie insprekers
c. Vaststellen van de agenda
d. Spreekrecht in kader van de programmabegroting 2014 en
	 de	meerjarenbegroting	2015-2017	spreekrecht	gelden	een	
	 aantal	regels:	Een	inspreker	krijgt	maximaal	5	minuten	
 spreektijd. Als er zich meer dan 12 insprekers aanmelden, 
 wordt de spreektijd evenredig verdeeld over het uur dat 
 gepland staat voor het spreekrecht. Dit kan betekenen dat
	 de	inspreker	minder	dan	5	minuten	spreektijd	heeft.	
 Insprekers dienen zich vooraf te melden bij de griffie: 
	 griffie@nuenen.nl	/040-2631679.
Gecombineerde commissievergadering
e.	 Programmabegroting	2014	en	de	meerjarenbegroting	
	 2015-2017
f. Raadsvoorstel het vaststellen van het Kader Grondprijzen
 en Exploitatiebedragen
g. Sluiting

De raadsstukken zijn in te zien in het gemeentehuis en op 
www.nuenen.nl.

AFVALVERZAMELING
Tijdstip van aanbieden van uw container en Plastic zakken.
U mag uw afval een dag voor de inzameling pas buiten plaatsen 
vanaf 22.00 uur. Wij treffen steeds vaker plastic zakken en containers 
al een dag eerder vanaf de ochtend buiten, dit geeft geen fraai beeld 
en	kan	leiden	tot	vervuiling.	Plastic	zakken	kunnen	opengaan	en	weg-
waaien. Haalt u op de dag van inzameling uw container weer voor 
22.00 uur binnen. Eerder buiten zetten kan leiden tot een boete.

Inzameldag snoeihout op woensdag 30 oktober.
Eind oktober houdt de gemeente Nuenen c.a. een inzameling van 
snoeihout. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één 
of meerdere stickers kopen bij de afdeling Bevolking op het gemeen-
tehuis. U moet hiervoor een afspraak maken, u kunt bellen of digitaal 
een afspraak maken. Een sticker kost euro 8,30. Voor dit bedrag kunt 
u	1	collo	laten	ophalen.	Een	collo	mag	niet	groter	zijn	van	0,5*0,5*1,5	
m. Op dit collo plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het 
moet meenemen.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Plakken en kladden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze 
aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn benoemd. 
Wij zien gedurende week 43 en 44 extra toe op het thema plakken en 
kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 
In onze gemeente is het verboden om de weg of een (on)roerende zaak 
te (laten) beplakken, bekladden of bekrassen. Op verschillende plaatsen 
zijn speciale aanplakborden geplaatst, waarop u bekendmakingen en 
meningsuitingen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld 
voor reclame-uitingen. Het plakken e.d. van reclame-uitingen is in geheel 
Nuenen in beginsel verboden. 
De regelgeving over plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2.42 van 
de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	
overtredingen van dit artikel te bekeuren. Als de overtreding op meer 
plaatsen is begaan (bijvoorbeeld het plakken van posters) treden wij 
handhavend op, mogelijk door toepassing van bestuursdwang. 
Voor	vragen	over	dit	artikel	kunt	u	bellen	naar	040	–	2	631	631.	Voor	
meldingen of klachten over, onder andere, illegaal plakken en kladden 
kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 
040 - 2 631 631, of via onze site, www.nuenen.nl.

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS
Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
De gemeente Nuenen heeft persoonlijke gegevens van alle inwoners in 
haar administratie opgenomen. Alle gemeenten in Nederland doen dat 
op dezelfde manier in de Gemeentelijke Basisadministratie persoons-
gegevens (GBA). Hierin zijn uw adresgegevens, geboortedatum en na-
tionaliteit opgenomen. Maar ook gegevens over uw ouders, eventueel 
huwelijk/geregistreerd partnerschap en kinderen staan hierin vermeld. 
In bepaalde gevallen kunt u om geheimhouding vragen.

Wie maken er gebruik van de GBA-gegevens?
Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de per-
soonsgegevens in de GBA. Maar ook andere (semi-)overheidsinstanties 
zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(RDW), Sociale verzekeringsbank (SVB), Ministerie van Justitie, notarissen 
en gerechtsdeurwaarders hebben deze basisgegevens nodig om een 
goede uitvoering te geven aan hun publiekrechtelijke taken. Deze gebrui-
kers worden afnemers genoemd. Het is niet mogelijk dat u de gemeente 
vraagt uw persoonsgegevens voor deze afnemers geheim te houden. De 
gemeente Nuenen is verplicht om de gevraagde gegevens aan hen te ver-
strekken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
bepaalt om welke informatie het hier gaat.
In enkele gevallen kunnen echter ook anderen, zogenoemde derden, ver-
zoeken om gegevens over u te verstrekken. Met derden wordt bedoeld: 
andere instellingen of personen die voor het uitvoeren van wettelijke 
voorschriften gebruik willen of moeten maken van de juiste persoonsge-
gevens. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld advocaten, ziekenfondsen 
of pensioenfondsen. Overigens worden aan andere burgers nooit gegevens 
verstrekt zonder dat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Verzoek om geheimhouding
U kunt de gemeente vragen om geheimhouding van uw persoonsge-
gevens aan derden. Dit is anders wanneer een derde verzoekt om 
gegevens te verstrekken ten behoeve van het uitvoeren van een wet-
telijk voorschrift. Denk hierbij aan een advocaat die bezig is met het 
starten van een echtscheidingsprocedure. Het college van burgemees-
ter en wethouders maakt dan een afweging tussen uw belang en het 
algemeen belang van de aanvrager. Voordat het college een besluit 
neemt zal zij u vragen om uw zienswijze. Wanneer het college besluit 
de gevraagde gegevens te verstrekken dan kunt u hiertegen bezwaar 
aantekenen. Uw gegevens worden dus niet zonder meer verstrekt.

Hoe verzoekt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens?
U kunt een schriftelijk verzoek tot geheimhouding indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen c.a. Voegt u 
tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe. Het college zal zo 
spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan een schrif-
telijke bevestiging. Een geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat 
u het verzoek intrekt. U kunt uw brief sturen naar: Gemeente Nuenen c.a., 
t.a.v.	afdeling	Bevolking,	Postbus	10	000,	5670	GA	Nuenen.

Let op!
Het verzoek om geheimhouding heeft alleen betrekking op uw per-
soonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente Nuenen c.a. Als 

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

Ameezing2 in Van Goghbar
Zondagmiddag 20 oktober is er een optreden van het duo Ameezing2 vanaf 
16.00 uur in de van Goghbar, aan het Park in Nuenen. 

Dit duo bestaat uit Toon van der Aa en 
Erroll. Toon van der Aa is een zeer er-
varen zanger, gitarist en levensgenie-
ter. De afgelopen jaren maakte hij deel 
uit van knallende feestbands De Blitz 
en Milestoon & Friends.
Toon besloot het anders aan te pakken 
en hij gaat nu helemaal terug naar de 
muzikale basis, geen gillende gitaren, 
bonkende drums en vliegende zangers 
meer: Simpel Toon. Hij brengt een re-
pertoire ten gehore met evergreens 
van de jaren 50 tot nu. Toon kent 
enorm veel nummers en weet altijd 
het goede lied op het goede moment 
te spelen. Simpel Toon is natuurlijk 
nog steeds als solist te boeken, maar 
deze avond wordt hij bijgestaan door 
Erroll, wie en wat hij is weten we nog 
niet maar ongetwijfeld weet dit duo u 
een avondje te boeien. 

Gerwen Kermis bij De Schut
 
Een week later dan de traditie maar wel met waarschijnlijk beter weer, vindt 
in Gerwen de kermis plaats. Ook het H. Kruisgilde heeft met de Gerwense 
kermis zijn tradities. Een van die tradities is het oeroude bier bezien op 
donderdagavond  om 20.00 uur.

Iedereen is welkom en natuurlijk is er ook de echte Gerwense bonensoep.
 
Op vrijdag wordt dan door het Heilig 
Kruisgilde de kermis geopend samen 
met drumfanfare Jong Leven en Het 
Gerwens Muziekkorps. De hoofd-
man van het gilde zal de kermis aan-
zeggen.

Op zondag voor leden en belangstel-
lenden prijsschieten op de nieuwe Ad 
Raaijmakers schutsboom. Iedereen 
die eens kennis wil maken met het 

gilde is van harte welkom de Schuts-
herd is om 11.00 uur open.

Maandag 21 oktober is de Schutsherd 
om 11.00 uur open voor diegenen die 
willen kaarten. Om 12.00 uur is voor 
de aanwezigen de kermissoep klaar. 
Om 14.00 uur begint dan het bekende 
worst schieten. De opbrengst is zoals 
gebruikelijk voor zr. Bonnie in Kali-
mantan.



  

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: 18 & 19 Okt: 
Haricot Verts, per schaaltje 250 gram  1,89
Sante aardappel, per zak 2,5 kilo  1,89
muskaat Druiven, hele kilo  ... 1,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 21 OktOber:

boerenkool, panklaar, per zak  ....... 1,49
DINSDag 22 OktOber:

multi-colorsla, per krop  .............. 0,99
WOeNSDag 23 OktOber:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............ 0,99
DONDerDag 24 OktOber:

Paddenstoelenmix, per pakje  2,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 18 t/m 24 Okt:

rubens appels, hele kilo  .......... 1,49
comice Handperen, hele kilo  1,49
komkommer-appel-dillesalade, 250 gr.  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
Voor de best

belegde broodjes!!!

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

Lekkers van de Echte Bakker!!!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

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

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

ONzE aaNBIEDINGEN!
2e SPELTBROOD

 € 1,00
KWaRKBOLLETJES

 4 + 1 GRATIS
MUESLIBOLLEN

 4 + 2 GRATIS
TaaI-TaaI ( met en zonder kandij )

 5 + 1 GRATIS
KaMPIOENTJES

 3 voor € 1,00 
SKITaaRTJE DE LUxE

 € 6,95
HEEL GRaaG TOT zIENS

IN ONzE VERNIEUWDE WINKEL!

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Kalfs Gehakt 
ballen    
............. iedere 4e GRATIS
150 gr. Zeeuws Spek +
100 gr. Eiersalade ...............3,75
Kippannetje
100 gram ......................................1,80
Gerookte Kipsalade
100 gram ......................................1,95
Shoarma Pakket
500 gr. Vlees + 5 Broodjes
+ Bakje Saus ..............................5,95
Carpaccio Misto
100 gram ......................................2,10

Ook voor al uw Wild!!

kOOPJe

kOOPJe

SPecIal

SPecIal

geldig 14 t/m 19 oktober

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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.

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

KOOP

ZONDAG

20 OKT
12.00 - 17.00

DONDERDAG 17 OKTOBER TOT EN MET ZATERDAG 26 OKTOBER 2013

BROEKEN 10-DAAGSE
ELKE 2E BROEK HELFT VAN DE PRIJS!
O.A.  G-STAR  |  DIESEL  |  PME  |  VANGUARD  |  CAST IRON  |  SCOTCH & SODA  |  PIERRE CARDIN

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

TOPMERKEN WONEN, SLAPEN èn STOFFERING

Gestelsestraat 59 Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

Gratis parkeren voor de deur                                                  K ijk voor onze acties op  www.profita.nl

ZONDAG 20 OKTOBER 
GEOPEND 11.00 - 17.00 uur

WONEN SLAPEN ZITTEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

ALLES voor uw COMPLETE WONINGINRICHTING; dat is makkelijk combineren

WONEN
SLAPEN



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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

SHOWROOM OPRUIMING!! 
WIJ GAAN VERHUIZEN!!

ZONDAG20 OKTOPEN

KIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL

kranen OP=OP

showroom-modellen

Badmeubels OP=OPshowroom-modellen

Ligbaden OP=OPshowroom-modellen

Douchewanden OP=OP

showroom-modellen

Radiatoren OP=OP 

showroom-modellen

Stoomcabines OP=OPshowroom-modellen

UITERAARD GAAT DE VERKOOP VAN ONS VASTE ASSORTIMENT 
SANITAIR & TEGELS TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN GEWOON DOOR

DE KOFFIEIS GRATIS!

TOT WEL
70%

KORTING!

AmsterdamAlmere Bergen op Zoom Breda Capelle a/d IJssel Delft Dordrecht Drachten Leiderdorp

Nuenen Roelofarendsveen Roosendaal Rotterdam Sliedrecht Spijkenisse Tilburg Utrecht Veghel

Volendam Wijchen Zaandam *Zaltbommel Zoetermeer
*23e vestiging vanaf medio dezember 2013 

SANI-DUMP NUENEN - DE HUUFKES 19A

KIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL22

LET OP ZONDAG 20 OKTOBER OPEN!

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

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

 

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Alle aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 26 oktober 2013 of zolang de voorraad strekt. op=op.  openingstijden  |  Ma. 11.00 - 18.00  |  Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00  |  Vr. 9.00 - 21.00  |  Za. 9.00 - 17.00

20%

30%

korTiNG oP HeT GeHele assorTiMeNT 
vaN CollisTar

korTiNG op alle 
serums van 
lancôme & Biotherm

Bij besteding van €55,= 
ontvangt u een 

trendy toilettasje met 
luxe miniaturen 

t.w.v. €25,= cadeau!
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Kinderboekenweek op basisschool De Mijlpaal

Lezen is een feest
Tijdens de Kinderboekenweek was goed zichtbaar voor heel Nuenen dat 
lezen een feest is. Het thema “Klaar Voor De Start” zorgde voor een goede 
koppeling tussen sport en boeken; een thema vol energie!

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.

PSV mascotte Phoxy aanwezig bij de wedstrijd tussen leerlingen en leraren van  
BS De Mijlpaal.

Na een warming up op het schoolplein 
werd het project geopend met een 
rondje hardlopen rondom de school, 

iedere groep ontving een pakket met 
nieuwe leesboeken, het boekenlied 
werd gezongen en er werd vooral veel 

gelezen en voorgelezen deze weken. 
Wat zijn er veel boeken te vinden over 
sport!
Het absolute hoogtepunt van het pro-
ject was de voetbalwedstrijd tussen de 
leerlingen en de leerkrachten.

Dagen ging het er over, weken werd er 
getraind. Afgelopen dinsdag was het 
zover: het grote treffen tussen leerlin-
gen en leraren van De Mijlpaal in voet-
balstadion De Hongerman. De tribu-
nes zaten vol met kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s. Er was zelfs hoog be-
zoek. Beide teams werden aangemoe-
digd door de enige echte mascotte van 
PSV: Phoxy.
De wedstrijd golfde alle kanten op; 
een gele kaart werd uitgedeeld, een ro-
de, er werd in eigen doel gescoord, 
beide teams stonden even voor, dan 
weer achter. Om half drie eindigde de 
wedstrijd onbeslist, het werd 3-3. Een 
reden om later in het schooljaar eens 
op terug te komen.

Het boekenweekproject is afgesloten 
met een viering waar de kinderen aan 
hun ouders o.a. de muurkrant presen-
teerden die gemaakt is. Hiervoor zijn 
ouders geïnterviewd, zijn er verhalen 
en teksten geschreven en illustraties 
gemaakt. Op de website van De Mijl-
paal vindt u foto’s van de activiteiten: 
www.obsdemijlpaal.nl

HOV2 misschien toch verder?
In het stukje Nuenens Belang kiest voor de variant HOV2 van het actiecomité “Tot hier en 
niet verder”, kiest Nuenens Belang recht voor z’n raap voor een HOV2 lijn tot de rand van 
het dorp. Of de Nuenense belangen daarmee gediend zijn is op z’n minst de vraag. Ik wil 
proberen op de voornaamste punten enige nuance aan te brengen. Eén van de belangrijk-
ste punten blijft in het stukje van Nuenens Belang volkomen buiten beeld, en wel het finan-
ciële aspect. Als de overige partijen die bij de HOV2 lijn betrokken zijn vinden dat Nuenen 
geen echte HOV lijn aanlegt vervalt waarschijnlijk een belangrijke subsidie, waar Nuenen 
mede van zou profiteren omdat noodzakelijk onderhoud aan de Europalaan kan verval-
len als de HOV2 lijn wordt aangelegd. Het gaat hierbij om vele miljoenen. De financiële 
positie van Nuenen zou dus mogelijk verder uitgehold worden. Is dat in het belang van Nu-
enen? De in de plannen van de gemeente Nuenen opgenomen verkeerspleintjes worden 
door Nuenens belang voorgesteld als reusachtige en ingewikkelde pleinen die te moeilijk 
zijn voor mensen uit een dorp. Laat ik nou nooit geweten hebben dat Nuenenaren zo veel 
stommer zijn dan mensen uit een grote stad. Met dank aan Nuenens Belang weet ik nu dat 
ik stommer ben dan mensen uit bijvoorbeeld Helmond. Dat die verkeerspleintjes een heel 
wat snellere afwikkeling van het verkeer mogelijk maken dan verkeerslichten wordt ge-
makshalve maar helemaal buiten beschouwing gelaten. 
Ook gaat het in het stukje over zogenaamde afsluitingen van de Geldropsedijk. Het gaat 
hierbij slechts om een beperkt aantal rijrichtingen dat mogelijk wordt beperkt. Bovendien 
zijn er meerdere varianten voor de voorrangspleinen, waarbij ook mogelijkheden zijn om 
alle rijrichtingen te behouden zoals nu ook het geval is. Zou de gemeenteraad echter dur-
ven te kiezen voor een optimale variant voor de voorrangspleinen, zouden de maatregelen 
zoals de verbindingsboog van Geldropsedijk via Meierijlaan naar rotonde bij Goossens erg 
handig zijn. De aansluiting op de Europalaan richting het Pluuke blijft in de meeste vari-
anten gewoon open. En alles bij het oude laten is nu eenmaal niet altijd mogelijk. 
Er wordt nogal eens gesuggereerd dat de HOV2 lijn Nuenen in tweeën deelt. Dat is mis-
schien wel waar, maar dat is nu door de Europalaan ook al het geval. Ik moet nogal eens 
lang wachten voor de verkeerslichten als ik richting Zuid wil! In feite is het niet onwaar-
schijnlijk dat de situatie wat dit aspect betreft straks beter zal zijn als daar verkeersplein-
tjes liggen.
Ik wil geen uitspraak doen over de noodzakelijkheid dan wel wenselijkheid van de aanleg 
van de HOV2 lijn. Maar laten we alsjeblieft deze zaak met enige nuchterheid en redelijk-
heid bekijken. Aan volksverlakkerij en ongenuanceerde kretologie heeft Nuenen geen be-
hoefte, ook al gebeurt dat zogenaamd in “Nuenens Belang”

Ir Marinus Jansen, Constantijnstraat 47, 5671 XD Nuenen.

Hoe is het mogelijk?
In het Eindhovens Dagblad van 10 oktober j.l. konden we lezen dat de Gemeente Nuenen 
in het woud van uitgaven gaat snijden, terwijl volgens wethouder Dierckx “we toch gewoon 
ons werk blijven doen”. Onbegrijpelijk. Waarom nu pas en niet al jaren geleden en ook Hoe 
is het mogelijk.
Hoe kan je het noodzakelijke onderhoud aan wegen, verkeer, openbare verlichting, Kloos-
ter en Gemeentehuis op een fatsoenlijke manier blijven doen, daarbij tonnen euro’s bespa-
rend, zonder daarbij straks in de situatie te belanden van onacceptabel achterstallig on-
derhoud, ook voor wat betreft veiligheid. Of hebben we tot nu toe maar wat zitten te 
lummelen of overbodig en niet dringend noodzakelijk werk gedaan. Enige uitleg naar de 
burgerij lijkt wel gewenst, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. 

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen.

Wie tikt meneer Leemans eens op zijn 
vingers met zijn prietpraat
Om aan te sluiten op het pluche verhaal van dhr. Rens Kuiten: meneer Leemans zit er 
dichtbij om aan het pluche verknocht te raken en is met zijn ongenuanceerde propaganda-
campagne begonnen om de kiezers op zijn hand te krijgen.
Even de feiten op een rijtje:
2009: voorlichting door de gemeente over de voorgenomen plannen HOV2.
2009: iedere burger kon zich inschrijven voor de klankbordgroep HOV2.
Febr. 2010: eerste bijeenkomst klankbordgroep HOV2 in samenwerking met de gemeente.
Oktober 2013: gesprek over de voorgestelde varianten.
In de tussenliggende perioden is de gemeente Nuenen met grote zorgvuldigheid in samen-
spraak met een actieve vertegenwoordiging van haar inwoners (zijnde de klankbordgroep) 
te werk gegaan. Prietpraat kun je wel aan je kleinkinderen kwijt, maar niet aan actief 
meedenkende burgers die uiterst competent zijn hier een gefundeerde mening over te ge-
ven. Een belediging aan het adres van burgers die hun vrijetijd stoppen in het concretise-
ren van en meedenken met plannen.
Onzin dus die opmerkingen aan het adres van de gemeente en ik hoop dat het pluche snel 
zal worden vervangen.

Marcel Langenhuijsen, Europalaan 222, Nuenen.

HOV2 in Nuenen
De lokale bladen in Nuenen schenken er weer aandacht aan. Binnenkort wordt gekozen 
uit de voorliggende alternatieven. Bijna een jaar geleden heb ik ook al eens gereageerd op 
het HOV2-plan voor Nuenen en het nut voor haar inwoners. Het ging mij om het “master-
plan openbaar vervoer in Nuenen”. Welk nut dient het en wat worden we er beter van, 
want we besteden er miljoenen aan, dan willen we toch ook weten wat we er voor terug 
krijgen. Dat “wat” is natuurlijk niet dat we ons dorp onderste boven halen voor iets waar-
van het nut niet is aangetoond. In het afgelopen jaar heb ik alle stukjes over de HOV2 die 
in (dag)bladen verschenen er aandachtig op nagelezen. Niemand van onze bestuurders 
vindt het kennelijk nodig om de inwoners enig inzicht te geven in de plannen die voor Nu-
enen een dergelijk HOV2- gebeuren noodzakelijk maken. Het is uiteindelijk gemeen-
schapsgeld. Het enige wat ik er wel als conclusie uit kon trekken is:
Het gaat alleen om het binnenhalen van een subsidie. Desnoods splitsen we ons dorp in 
tweeën. Hoe laat je je inpakken voor een subsidie. Het is te gek voor woorden. Wat ik ook te 
gek vind is wie dit soort subsidies verschaft.
We kunnen in het Eindhovense deel van de HOV2-lijn zien waar al die miljoenen voor zijn 
uitgegeven. Er rijden per uur 2 bussen over en voor de rest is het overige verkeer twee rij-
stroken kwijt geraakt. Bus 21 en 22 rijden vóór Nuenen ook niet over een HOV tracé en 
hebben buiten de spitsuren nagenoeg geen passagiers.
Juist daarom roep ik de bestuurders van Nuenen op om ons als inwoners meer inzicht te 
geven waarom het nu zo nodig is dat dit ook in Nuenen gaat gebeuren. Zelfs het nut van 
slimme verkeerslichten zie ik in dit verband niet.
Laat je niet gijzelen door geld dat van òns was en dat we hebben moeten afdragen en dat 
nu in de vorm van subsidies aan projecten wordt toebedeeld, waar niemand het nut van 
durft duidelijk te maken.
Gemeenteraad ga er nu niet prat op dat u misschien wel voor de minst ingrijpende variant 
zult gaan kiezen, maar laat (ook) eens zien wat er mee beoogd wordt. Anders is zelfs het 
minst ingrijpende nog te duur. Gemeente Nuenen, laat het ‘masterplan openbaar vervoer 
voor de inwoners van Nuenen’ zien en geef aan hoe het HOV2 project daarin past. Daarna 
kan je pas over de rest praten. Voor die tijd ben je bezig de verkwistende Bestuurder te spe-
len met mooie politieke praatjes.

C.B. Koolhaas, Zr. Winkellaan 3, Nuenen.

Vierde generatie familie Barten
Pim Barten is de zoon van Thierry Barten. Trotse Opa is Toine Barten uit Son 
en trotse overgroot opa is Richard Barten uit Valkenswaard. Pim is geboren 
op 23 september, slechts een dag voor de 88e verjaardag van zijn overgroot 
opa. Pim is de eerste van de 4e generatie Barten en tevens stamhouder.

We zullen moeten wennen aan kale straten en sobere plantsoenen 

Gemeenten bezuinigen extra       
op openbaar groen… 

‘Het is kapitaalvernietiging, stelt be-
stuurslid Egbert Roozen van de stich-
ting iVerde, ‘jarenlang is het groen in 
onze steden en dorpen met zorg aan-
gelegd en onderhouden. Nederland 
staat daarom bekend. Nu dreigt af-
braak. En dat bederft niet alleen de 
aanblik, maar het gaat verder dan dat. 
Omdat fraai groen mensen een goed 
gevoel geeft, raakt verschraling en 
verwaarlozing ervan iedereen. Elke 
dag opnieuw. Jong, oud, rijk en arm…’. 
Recent onderzoek door bureau ‘Veld-
werk Optimaal’ onder meer dan 200 
gemeenten wijst uit dat gemeenten 
extra gaan bezuinigen op aanleg en 
onderhoud van groen. Het groen in de 
parken, straten en plantsoenen wordt 
daardoor monotoner en de aanblik 
slordiger. Bijna 75% van de Neder-
landse gemeenten verlaagt het budget 
voor groen voor 2014 flink. Dat was 
60,5% in 2011. De bezuinigingen zijn 
bovendien procentueel hoger dan in 
2011. Meer dan 55% van de gemeen-
ten verwacht na 2014 nog verdere be-
zuinigingen. 

Ontevreden burgers
De ondervraagde gemeenten ver-
wachten dat veel burgers zullen gaan 
klagen. Slecht onderhouden, eentoni-
ger groen leidt tot een lagere bele-
vings- en gebruikswaarde. En de effec-
ten van verwaarlozing – ‘meer 
onkruid’ – zullen steeds zichtbaarder 
worden. Maar ook voelbaar: bekend is 
dat bomen en struiken veel fijnstof af-
vangen. En dat de prijs van huizen in 
een groene omgeving beduidend ho-
ger ligt dan in wijken met eentoniger 
openbaar groen is bekend. Goed on-

derhouden openbaar groen zorgt bo-
vendien voor een groter veiligheidsge-
voel bij bewoners. 

De stichting iVerde stelt dan ook dat 
verdere bezuinigingen onaanvaardbaar 
zijn. Roozen: ‘We maken ons grote zor-
gen. Groen is veel meer dan decoratie. 
Een groene woon- en werkomgeving 
vergroot de kwaliteit van leven. De 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Walking
Elwien Bibbe

Na het Nuenens ‘Walking dinner' en dat was heel leuk, gezellig en ook smake-
lijk, weet ik van insiders, is er nu ook walking football, niet in Nuenen, maar bij 
PSV Eindhoven.  Je moet ervoor naar de Herdgang, het trainingscomplex van 
de grote jongens. Bij walking football mag er niet gerend worden. Dit om bles-
sures te voorkomen. Het zijn 60 plussers en Willy en René van de Kerkhof doen 
ook mee. Bij Hockeyclub Nuenen speelt heren veteranen L ook al jaren walking 
hockey. Maar walking is daar verder niet verplicht.  René en Willy spelen om de 
Oldstars Championship trofee tegen andere eredivisieclubs. Bij Hockeyclub 
Nuenen spelen ze gewoon om het kampioenschap in hun klasse. HVL heet te-
genwoordig HLA. De H staat voor Heren en de L voor 50 en de A voor het team. 
Er schijnt ook nog HLX te zijn.

Het is nu wachten op  walking to school. Dit is speciaal voor jongeren niet ouder dan 
12. Iedere ochtend een parcours van huis tot plein van ongeveer een kwartiertje... 

Drie van de vier gemeenten in Nederland bezuinigen het komend jaar extra 
op onderhoud en aanleg van groen. Ook worden bestaande plantsoenen 
gerooid en vervangen door gras dat minder onderhoud vergt. De ‘belevings-
waarde’ van het groen in de wijken zal de komende jaren sterk afnemen. 
Nederland zal aan een kaler, eentoniger straatbeeld moeten wennen. 
Gemeenten zullen daarnaast meer klachten van burgers krijgen over ‘ver-
wildering’. Dit zijn enkele uitkomsten van een onderzoek in opdracht van de 
stichting iVerde. De stichting maakt zich grote zorgen over de dreigende 
verwaarlozing en versobering van het openbaar groen. 

voorbeelden zijn legio: kinderen pres-
teren beter op school, patiënten her-
stellen sneller in een groene omgeving, 
ouderen doen minder vaak een beroep 
op voorzieningen, werknemers van be-
drijven in een groene omgeving voelen 
zich prettiger, kinderen dichter bij de 
natuur groeien harmonieuzer op, in 
wijken met groen is minder criminali-
teit enz.’ 

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen 
voor de gemeenteraden. De stichting 
iVerde doet een beroep op bestuur-
ders en politieke partijen om verdere 
bezuinigingen op aanleg en onder-
houd van parken en plantsoenen te 
stoppen. Investeringen in onderhoud 
van het openbare groen, verdienen 
zich aantoonbaar terug. Groen verte-
genwoordigt meer dan een economi-
sche waarde. Het beïnvloedt de kwali-
teit van de leefomgeving en heeft een 
positieve invloed op de gezondheid

Grote Vlooienmarkt 
in Manege   
D´n Perdenbak
As. Zondag 20 oktober word het een 
drukte van jewelste in Manege D´n 
Perdenbak, Provinciale weg 26 in 
Lieshout. Om 10.00 uur gaat de deur 
open voor bezoekers van de Vlooien-
markt. Alle kramen zijn verhuurd en 
dat belooft een keur aan artikelen en 
producten uit eigen huis en tuin die 
verkocht kunnen worden. De entree 
bedraagt € 1,- pp. Om 15.00 uur sluit 
de Markt. 

Meer informatie staat op 
www.stichtingderaam.nl.
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Ierse sessie op 20 oktober   
en dan……?

Meezingavond Midòre in  
Het Klooster
Op vrijdag 25 oktober organiseert Zanggroep Midòre in Het Klooster een 
fenomenale meezingavond. Dit, omdat het koor Nuenense zangliefhebbers 
wil laten delen in zijn 10-jarig jubileum. Zanggroep Midòre herstelt daar-
mee een traditie die het in 2005 inzette. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Een kijkje in Lourdes
De Mariabedevaartplaats, Lourdes, gelegen aan de voet van de Pyreneeën 
in zuid Frankrijk, trekt jaarlijks vele miljoenen bedevaartgangers en toeris-
tische bezoekers. Zeker meer dan 10 miljoen.

Neem nu vanuit uw huiskamer ook 
eens een kijkje in Lourdes. 
Ga naar: www.vnbreizen.nl en klik op 
“in beeld” en vervolgens op “Lourdes 
TV”. Live bent u dan in Lourdes via de 
webcam. U kunt op deze site ook film-
pjes bekijken en reisverslagen met fo-
to’s zien.

Ook jongeren nemen deel aan de bede-
vaart naar Lourdes.

Deze maand is het weer op de derde 
zondag van de maand dat er een Ierse 
sessie plaats vindt op Dorpsboerderij 
Weverkeshof. Normaal gesproken is 
het altijd de tweede zondag. Liefheb-
bers van Ierse sessiemuziek die vorige 
week al naar de dorpsboerderij kwa-
men, werden verrast door jazzmuziek. 
Ook mooi natuurlijk. Aanstaande 
zondag gaan de sessiemuzikanten zich 
muzikaal opwarmen voor het Iers Ses-
sie Festival van 3 november.. Rond 
13.00 uur begint het stemmen en in-
spelen en al snel daarna komt er een 
vloedgolf van tunes, pubsongs en bal-
lads voorbij: de ene tune razendsnel, 
de andere rustig en tussendoor is er 
ruimte voor mooie en gezellige songs. 
Als dan om 17.00 de laatste klanken 

van “Lord of the Dance” wegebben, is 
er vier uur aaneengesloten muziek ge-
maakt. “Trouwe bezoekers kennen de 
formule maar we hopen altijd nieuw 
publiek en muzikanten te ontmoeten”, 
vertelt Kees van Wijnen.

Iers Sessiefestival
Twee weken later op 3 november zul-
len er vanaf 13.30 uur sessies gehou-
den worden in Café Schafrath, Diner-
café Zinn, Bar Van Gogh, Auberge 
Vincent en Café Ons Dorp aan het 
Park en in Weverkeshof. Afsluitend 
vinden vanaf 19.00 uur twee gratis op-
tredens in Het Klooster plaats. 

Meer informatie op 
www.ierssesiefestivalnuenen.nl

Politieberichten
Winkeldiefstal
Een 21-jarige Roemeense man werd op 8 oktober in het Kernkwartier aangehou-
den. Hij had 6 pakken koffie gestolen uit een supermarkt. Deze man was 2 dagen 
eerder ook al aangehouden voor een winkeldiefstal. Hij is overgedragen aan het 
Openbaar Ministerie. Binnenkort komen de zaken tegen deze verdachte voor de 
rechter.

Inbraak woning
In een woning aan de Klaushof werd overdag op 8 oktober ingebroken. Een deur 
werd geforceerd en in de woning werd geld weggenomen. Er zijn dadersporen 
aangetroffen en de technische recherche heeft deze veilig gesteld voor verder 
onderzoek. 

Inbraak bedrijf
Tussen 8 en 9 oktober werd ingebroken in een bedrijf in het buitengebied van 
Nuenen. Om bij het pand te komen moesten de daders over een hekwerk klim-
men. Via het openbreken van een raam werd het bedrijf betreden. Daarbij wisten 
de verdachten het aanwezige alarm te omzeilen. Uit het bedrijf werden o.a. bank-
passen ontvreemd.

Getuigen gezocht van mishandeling op parkeerplaats Vaarle
De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die op maandag 23 sep-
tember plaatsvond op parkeerplaats Vaarle aan de A270 in Nuenen. 
Rond 01.30 uur parkeerde daar een 67-jarige man uit Eindhoven zijn auto waar-
na door een onbekende man het portier van het voertuig werd geopend. De be-
stuurder werd vervolgens meerdere keren en zonder enige aanleiding met kracht 
tegen zijn hoofd geslagen. Bij een korte worsteling zag het slachtoffer kans om de 
deur weer dicht te trekken en in zijn auto vluchten. Vlak voordat hij wegreed 
werd de ruit van zijn auto kapot geslagen.
 
Ziekenhuis
De man wist zich bij een tankstation in de buurt in veiligheid te brengen en is 
vervolgens per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis waar diverse ver-
wondingen aan zijn gezicht werden geconstateerd. Verder liep de man als gevolg 
van de mishandeling een gezwollen oog op en miste hij na de klappen een stukje 
tand. Het slachtoffer kreeg meerdere hechtingen in zijn gezicht.
 
Getuigen
Het is voor de politie op dit moment onduidelijk wat er zich precies op de par-
keerplaats heeft afgespeeld. De politie komt dan ook graag in contact met men-
sen die iets van de mishandeling hebben gezien. Zij kunnen contact opnemen 
met de politie op het telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie doorge-
ven kan ook: 0800-7000.
 
vaarle@brabant-zo.politie.nl
Ook spreekt de politie graag met personen die mogelijk vergelijkbare ervaringen 
hebben op de parkeerplaats, maar daarover nog niet met de politie hebben ge-
sproken. Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. De politie 
heeft ook een e-mailadres beschikbaar gesteld voor mensen die hun informatie 
liever per e-mail delen. Zij kunnen mailen naar vaarle@brabant-zo.politie.nl.

Parkstraat      
met een Aziatisch tintje
Afgelopen donderdag was de bijzondere Vip-avond 
bij José Cuypers, Smolders Schoenen en Crooijmans 
Mannenmode. In de laatste “Parkstraat Mode Stijl-
Gids” stond deze avond reeds aangekondigd. 
Een gezellige drukte in de winkels waren het gevolg. 
In een leuke ontspannende sfeer werd de nieuwste 
najaarsmode gepresenteerd. Door het spontane 
aanbod van het Eindhovense restaurant De Blauwe 
Lotus, kreeg deze avond een Aziatisch tintje en dus 
ontbraken ook de lekkere drankjes en hapjes niet 
op deze avond.

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 Achttiende.

Oorlog
In mijn papierbak zijn meer woorden te vinden dan in de bibliotheek van Nuenen. Het is 
goed dat er “bibliotheek” aan de gevel hangt, anders zou je denken dat je op een tweede-
hands boekenmarktje bent beland voor de lokale biljartvereniging. De actie “vul een doos 
voor één euro” is net voorbij. Overblijven twee afgekloven boeken, vijf tijdschriften en een 
rol wc-papier. In de bieb is het niet veel anders. 
Mijn moeder had een griepje, de inleverdatum kwam naderbij, dus ik sprong op de fiets. 
Mijn schok is groot. De stem van de vrijwilligster “kan ik helpen meneer?” echoot zeker 
negen keer na. De boeken hebben plaats gemaakt voor leegte.
In heel Nederland maken verhalen, kennis én geschiedenis een enkele reis naar de papier-
versnipperaar. 
Natuurlijk moet de JSF (4,5 miljard) ergens van betaald worden, maar als je boeken gaat 
ruilen voor wapens, weet je dat het eind zoek is. Als een land zich van kennis ontdoet om 
anderen plat te bombarderen, hoef je je niet af te vragen hoe gezonden de zieken verzor-
gen. Waar woorden moorden wordt, hoef je niet te vragen naar de omgang met minderhe-
den. Dan weet je dat het kapot en verrot is.
Er is gekozen voor de JSF onder het motto: “ik ben ook niet met dat ding getrouwd, maar de 
vijand vraagt erom”. Maar wie is onze vijand? 
De vrijwilligster vraagt of mijn moeder een ander boek wil. Gelukkig is mijn moeder de-
ment, dus kan zij met de collectie van drie boeken nog jaren vooruit, maar voor het kind na 
mij is het lastiger. Hij kan niet geholpen worden aan een boek over het ontstaan van oorlo-
gen. “Maar het is voor mijn spreekbeurt” probeert hij nog, teleurgesteld druipt hij af naar 
Wikipedia. 
Oorlogen beginnen met een vijand. Vandaag is die vijand de domheid van de korte termijn. 
Naast verhalen en kennis bezuinigen we ook de geschiedenis systematisch van de planken. 
En als ik naar mijn demente moeder kijk, zie ik dat wie vergeet alles de hele tijd opnieuw 
kan doen. Of ik bang ben dat het oorlog wordt? De wapens zijn in elk geval besteld. 

Ik wens u voldoende voedselbonnen toe,
Theo de Egel

Op 13 oktober 2003 werd a capella Zang-
groep Midòre opgericht. Het koor ont-
wikkelde zich tot een sterk muzikaal en-
semble van circa 35 leden met een 
plezierige open sfeer en een breed 4- tot 
6-stemmig repertoire in meest eigen be-
werkingen. Dit jaar bestaat het koor dus 
alweer 10 jaar en dat wil het laten weten. 
Om te beginnen, en om iedereen te laten 
delen in het plezier van zingen, met een 
Jubelmee!-avond op vrijdag 25 oktober. 
In 2005 en 2006 organiseerde het koor 
ook al dergelijke druk bezochte avonden 
in Het Klooster.

Ruim twee uur lang kunt u met behulp 
van geprojecteerde karaoke-teksten en 
orkestbanden meezingen met evergreens 
als Suzanne (Herman van Veen), Paradi-
se by the Dashboard Light, Country 
Road, Rosanne (Nick en Simon) en vele, 
vele andere Nederlands- en buitenlands 
talige liederen. Bij de liedkeuze is reke-
ning gehouden met alle leeftijdsgroepen, 
er is dus voor elk wat wils! De avond ein-
digt rond 22.00 uur en misschien wel iets 
later, zolang u nog adem en stembanden 
over heeft! Om u af en toe op adem te la-
ten komen zal het koor tussendoor korte 
eigen optredens verzorgen.

Informatiebijeenkomst Lourdesreis
Gelijktijdig met het bisdom gaat ook 
parochie H.Kruis naar Lourdes. Op 22 
oktober is een informatiebijeenkomst, 
in Pastorie Clemens aan het Park, aan-
vang 20.00 uur. Aan de orde komen: 
betekenis bedevaart, programma, reis, 
verblijf, kosten. 

Gaat u met ons mee in de TGV naar 
Lourdes: 26 april-3 mei 2014. Info: 
Liesbeth Deckers Nuenen 2845855, 
Ans Engelen Gerwen 2837726, Jan 
van Rooij 2837312.

Nuenen   
wordt dementie 
vriendelijk
De initiatiefgroep Mensen met de-
mentie stelt zich ten doel om van Nue-
nen c.a. een ‘dementie vriendelijke’ ge-
meente te maken. Als start van deze 
langlopende actie organiseert zij een 
publieksbijeenkomst om te laten zien, 
wat het betekent om dementerend te 
zijn. Naast presentaties van twee huis-
artsen Arthur Gieles en Hans Rutten 
zal Lia Hoogendoorn de eenakter 
“Woon ik hier?” spelen. De avond 
wordt geopend door wethouder Johan 
Ebberink.
Op deze bijeenkomst zal het plan ge-
presenteerd worden, waarmee de ini-
tiatiefgroep Nuenense verenigingen, 
clubs, bonden, instellingen en later 
ook bedrijven ‘dementie vriendelijk’. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de 
Clemenskerk aan het Park op woens-
dagavond 23 oktober. De kerk is ge-
opend vanaf 19.00 uur en de bijeen-
komst begint om 19.30 uur. De 
toegang is gratis. Na de bijeenkomst is 
er gelegenheid om na te praten, onder 
andere met medewerkers van Alzhei-
mer Nederland.

Citaat van de Week

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

Oswald Spengler - filosoof, 
cultuurhistoricus (1880-1936)

‘Het primitieve tsarisme van Moskou is de enige vorm die zelfs 
vandaag de dag nog bij de Russische wereld past.’
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Het jachtseizoen is geopend
Nederland barst van de tradities, dus ook in Gerwen is men daar niet vies 
van. Zo is het traditie het jachtseizoen naar de Nieuwe Prins(es) van de Nar-
re-Kappen officieus te openen tijdens Gerwen Kermis. 
Tal van namen zullen ongetwijfeld de revue passeren. Echter er zijn er maar 
een paar die dit best bewaarde geheim van Gerwen kennen. Dit zijn name-
lijk de Hoogheden in spé en de Prinsen Keuze Commissie (PKC).

Nu wordt de PKC jaarlijks opgejaagd door de Verraaijcommissie en in mindere 
mate door de raaijcommissie. Dit jaar heeft de PKC erg te doen met deze twee 
clubjes want wat ze zeggen raakt nog kant nog wal. Dus om deze mensen en na-
tuurlijk, alle andere Gerwenaren, wat op weg te helpen, volgen hier de eerste 
twee aanwijzingen aangaande de nieuwe Prins(es):

1: Ze hebben er 11 aangedaan

2: Ze gaan door tot in de late uurtjes

Komende weken volgen nog 9 aanwijzingen. Dit zal de opmaat vormen naar het 
Prinsenbal op 23 november in de Tent op het Heuvelplein. ’s Middags wordt dan 
eerst afscheid van het jeugdtrio Prins Zaai, Prinses Maai en Adjudant Oogst ge-
nomen. De jeugdcommissie heeft weer goed werk verricht en zal ongetwijfeld 
met een verrassend thema en hoogheden op de proppen komen. ’s Avonds be-
gint vanaf 20.11 uur het afscheid van Prins Vurieus en zijn adjudantes Aqua en 
Flamma. Na een geweldig seizoen is het voor hen dan tijd plaats te maken voor 
???????. U bent van harte welkom op 23 november in de feesttent op het Heuvel-
plein om dit mee te maken. 

Recept voor een echte herfstdag

Meatloaf (gehaktbrood)

IT Pro op de bres met 
‘gebruikte’ computers voor 
Leergeld Nuenen
Bij de Stichting Leergeld Nuenen c.a. wordt met enige regelmaat aangeklopt 
met het verzoek voor een bijdrage in de aanschafkosten voor een computer/
laptop. Zo’n verzoek komt veelal uit minder draagkrachtige dan wel bij-
standsgezinnen waar opgroeiende kinderen een basisschool of school voor 
voortgezet onderwijs bezoeken. Voor hen zijn de aanschafkosten van een 
nieuwe computer of laptop te hoog.

Plaatselijk ondernemer IT Pro (Christ 
van den Akker), gevestigd op de hoek 
Berg/Weverstraat, heeft Leergeld Nue-
nen benaderd om een helpende hand 
toe te steken door de bij hem ingelever-
de gebruikte computers (met minimaal 
een Windows XP programma) ‘op orde 
en gebruiksklaar te maken’, welke dan 
vervolgens gratis aan Leergeld Nuenen 
geschonken zullen worden ten behoe-
ve van deze kinderen. 
Veelal worden door bedrijven en parti-
culieren via IT Pro nieuwe computers 
aangeschaft en de oude pc’s ingeleverd. 
In plaats van recycling dan wel laten 
verdwijnen in de afvalcontainer, wor-
den deze ingeleverde gebruikte com-
puters vanaf nu geschikt gemaakt voor 
een tweede leven door IT Pro voor 
Leergeld Nuenen. Met name bij bedrij-
ven zal gepromoot worden om bij aan-
schaf van nieuwe computers bij IT Pro, 
hun ‘afgedankte’ computers beschik-
baar te stellen voor dit lofwaardige ini-
tiatief.
    
Afgelopen vrijdag 11 oktober kon 
Christ van den Akker van IT Pro aan 

Leergeld Nuenen, vertegenwoordigd 
door voorzitter Truus Houtepen en 

V.l.n.r. Carel Haisma, Christ van den Akker en Truus Houtepen-Kunnen.

Carel Haisma, de eerste zes computers 
aanbieden, hetgeen voor de Stichting 
een welkome geste betekende. Zowel 
IT Pro als Leergeld Nuenen hebben 
daarbij de hoop en wens uitgesproken 
dat dit in de toekomst een succesvol 
vervolg zal krijgen.

U kunt voor nadere informatie hier-
over de Stichting Leergeld benaderen 
via telefoon: 06 – 25 28 65 45 of schrij-
ven naar Stichting Leergeld Nuenen 
c.a., Postbus 62, 5670 AB Nuenen, e-
mail: leergeld@onsnet.nu, dan wel 
contact opnemen met IT Pro Christ 
van den Akker, 040-290 69 60. 
Website: leergeldnuenen.nl

Wie wordt de nieuwe Prins(es)  
in Nederwetten?
In totaal zijn er 11 aanwijzingen. Vorige week zijn de eerste 3 aanwijzingen vrijgege-
ven. Dit zijn de volgende 4. Door mee te raden, maakt u, net als andere jaren, weer 
kans op een supermooie prijs. 

Kijk voor meer informatie op 
www.dewetters.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stemming

Het is herfstvakantie. Tenminste, voor de kinderen. De dag is grauw en grijs, 
het is fris buiten. Weer voor bokbier en stoofpot. Of een combinatie daar-
van. De herfstvakantie was vroeger altijd de vakantie waarin de bomen en 
struiken hun bladeren verloren. Ik weet niet of dat nog zo is.
 Mijn jongste dochter ligt boven lekker warm in haar bedje en doet 
haar middagslaapje. De oudste is bij opa en oma spelen. Ik lees ondertus-
sen de krant met een kop koffie en wat chocolade. Op de radio klinkt En-
glishman in New York van Sting. Het is vooral de rustgevende saxofoon van 
Branford Marsalis waar ik naar luister. Via hem kom ik terecht bij Buckshot 
LeFonque’s Another Day. Dat nummer past goed bij deze dag. Een prettig 
soort melancholie maakt zich van mij meester. Ik geef me er even aan over. 
Het leven is zoals het is.
 Ah, zo te horen wordt mijn dochter wakker.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

3-D printer       
in de bibliotheek in Nuenen
Was u erbij? Bij de presentaties en demonstraties aan de mediabar? Dan 
heeft u gezien dat Bibliotheek Dommeldal druk aan de digitale snelweg tim-
mert om de bezoekers te informeren en te inspireren. Maar ook om het de 
bibliotheekleden makkelijker te maken, want dat is het effect van al die 
nieuwe digitale ontwikkelingen.

Ervaring en vernieuwing in 
top kandidatenlijst W70
De top van de kandidatenlijst van W70 voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart 2014 is op maandag 7 oktober, tijdens een drukbezochte alge-
mene ledenvergadering, vastgesteld. Het team van W70 bestaat naast erva-
ren kandidaten uit een aantal nieuwe en jonge gezichten. De keuze voor 
deze samenstelling weerspiegelt de wens van W70 om het politieke kader te 
vernieuwen en te verjongen.

De lijst wordt aangevoerd door huidig fractievoorzitter (1) Toos van de Ven, ge-
volgd door burgercommissielid (2) Peter van Leeuwen, de huidige raadsleden (3) 
Ralf Stultiens en (4) Patrick Swinkels, en drie nieuwe gezichten: (5) Niels Wou-
ters, (6) Tjeerd Dickhoff (huidig commissielid
Samenleving) en (7) Gerda Hekker.

Gelet op de enorme uitdagingen waar de gemeenteraad in de komende periode 
voor staat, hecht W70 zwaar aan bestuurlijke ervaring in de fractie en een even-
wichtig en stabiel team. Tegelijkertijd vernieuwt het de top van de kandidaten-
lijst met maar liefst vier nieuwe en jonge politieke gezichten.
W70 wil een fris geluid laten horen vanuit de gemeenteraad. W70 staat open 
voor samenwerking met alle partijen in de Nuenense politiek.
Zoals altijd blijft W70 constructief en kritisch en zal het ook in de komende jaren 
een stabiele factor in de Nuenense politiek blijven.

Fractie en Bestuur W70
Zo kunnen bibliotheekleden al langer 
gebruik maken van de digitale Dom-
meldal-diensten, waarmee zij thuis 
boeken kunnen reserveren en verlen-
gen. En van de BibliotheekApp die (gra-
tis) is te downloaden op de smartphone 
of tablet. En als de uitleentermijn van 
boeken bijna gaat aflopen krijgen de le-
den tegenwoordig een attendering per 
mail.
Maar Bibliotheek Dommeldal wil als 
Brainport Library ook graag informatie 
verstrekken over de snelle high tech 
ontwikkelingen om ons heen. Binnen-
kort is er daarom een 3-D printer te 
zien in de bieb.

Workshops 3-D printer 
Op zaterdag 2 november staat er van 
10.00-11.00 uur een workshop gepro-
grammeerd rond de 3-D printer. De 
toegang voor deze bijeenkomst is € 3,50 
(incl. koffie/thee). Inschrijving van te-
voren is gewenst. De workshop is n.l. 
speciaal voor diegenen die het fijne wil-

len weten van de 3-D printer. Misschien 
vanwege de wens om er zelf een aan te 
schaffen. Of om te bekijken of een eigen 
ontwerp geschikt is voor de 3-D. De 
workshop geeft o.a. technische infor-
matie, maar ook informatie over de 
software. Verder informatie over de 
kosten en de criteria waar een goede 
3-D printer aan moet voldoen. Daar-
naast is er voldoende ruimte voor het 
stellen van allerlei vragen.

Vrij binnenlopen
Vanaf 11.00 uur wordt de 3-D printer 
aan het werk gezet en mogen alle bi-
bliotheekbezoekers vrij binnenlopen 
om te komen kijken. De workshop en 
de demonstratie worden verzorgd door 
MAD Emergent Art Center. Hét Eindh-
ovens laboratorium waar wetenschap, 
kunst en technologie samenkomen. 
Deze demonstratie past weer prima bij 
de informatietaak van de bibliotheek, 
midden in het high-tech-hart van Ne-
derland.

Diabetes Fonds zoekt collectanten voor Nuenen

Collecteweek Diabetes Fonds
De collecteweek voor het Diabetes Fonds is dit jaar van 27 oktober tot 2 
november. Het fonds is hard op zoek naar vrijwilligers voor de collecte in 
Nuenen. Met name voor de Papenvoort, Nuenen-oost, plan Boschhoeve, de 
Noorderklamp, Laan ter Catten en omgeving zoekt het fonds collectanten.

 Alles op alles, 
 zodat mensen met
 een nierziekte in
 leven blijven en ook
echt blijven leven!

 Leven
gaat voor.

Meidenwerk   
in Nuenen
Iedere woensdagmiddag van 15.30 tot 
17.00 uur organiseert het jongeren-
werk Nuenen in de jongerenhuiska-
mer een leuke meidenmiddag voor al-
le meiden tussen de 10 en 13 jaar uit 
Nuenen. Heb je zin om gezellig samen 
dingen te doen zoals make-uppen, 
creatieve dingen of een leuk spel?? Het 
is allemaal mogelijk in de jongeren-
huiskamer. In de jongerenhuiskamer 
heb je een super leuke middag samen 
met je vriendinnen.
Meiden tussen 12 en 16 jaar kunnen 
iedere maandagavond van 19.00 tot 
20.30 in de jongerenhuiskamer terecht 
voor een super leuke meidenavond! 
De jongerenhuiskamer is te vinden op 
de Sportlaan 12. De toegang is gratis. 

Voor meer info: 
meidenwerknuenen@hotmail.com 
of kijk op Hyves: meidenwerknuenen 
of op Facebook: meidenwerk.nuenen

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Benodigdheden
500 gram rundergehakt
1 bol mozzarella
2 teentjes knoflook
2 sjalotjes
Snufje zout en cajennepeper
4 eetlepels tomatenketchup
2 eieren 
4 eetlepels paneermeel
100 gr. ontbijtspek

Maak het gehakt los met een vork en snij de mozzarella klein. Hak de 
knoflook en de sjalotjes fijn en meng dit door het gehakt. Kruid het met 
zout, cayennepeper en de tomatenketchup. Klop de eieren los, voeg hier 
het paneermeel aan toe en meng dit door het gehakt. Vul een (ingevette) 
tulbandvorm met het gehaktmengsel en druk dit goed aan. Dek alles af 
met de plakjes ontbijtspek.
Bak de meatloaf 45 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden. 
Dek hem de eerste 20 minuten af met aluminiumfolie.
De meatloaf kan koud en warm gegeten worden. Dien op met een lekkere 
salade, stoofpeertjes en aardappelpuree.

Eet smakelijk!

 
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden bij Thieu van Ekkendonk, co-
ordinator collecte in Nuenen van het 
Diabetes Fonds via t.vanekkendonk@
onsnet.nu of via telefoonnummer 
040-2842317. Meer informatie op 
www.diabetesfonds.nl/collectant

Het Diabetes Fonds betaalt weten-
schappelijk onderzoek naar de behan-
deling, genezing en preventie van dia-
betes (ook wel suikerziekte genoemd). 
Hiervoor is het fonds afhankelijk van 

donaties en de collecte. Er zijn nu al 1 
miljoen mensen met diabetes in Ne-
derland, en elke dag komen er 240 pa-
tiënten bij. Diabetes kan leiden tot een 
hartaanval, dementie, blindheid en 
nierfalen. Een ernstige aandoening die 
zo snel mogelijk de wereld uit moet.



  

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

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

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

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN

NABEWERKENDRUKKEN

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

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.

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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.

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.

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691www.janssenbelastingadvies.nl       tel (040) 263 11 27

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Register Belastingadviseurs 

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

vEtcELLEN vOORGOED 
WEG!!! SBS 6 elke zon-
dag 16.30. Met laagfrequent 
ultrageluid. Binnenkort nieuw 
in ons instituut.  Afslanken, 
advies op maat. 25 oktober 
open dag 12.00 - 19.00 
uur met demo’s cAvI II, 
DIODE LASER  ontharen; 
effectiever dan IPL!  SchIM-
MEL / KALKNAGEL be-
handeling met laser, info 
pERMANENt MAKE-up. 
Cosmetisch arts aanwezig, 
gratis advies. INStItuut 
ZILvERSchOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl. 

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

20 OKtOBER vLOOIEN-
MARKt. Sporthal  Gender-
beemd, Sterkenburg  Eind-
hoven. 90 kramen bomvol! 
9-16 uur. 06-20299824.

Aqui by Selena
GAAT NATUURLIJK DOOR! 

Vanaf maart 2014 heeft mijn kapsalon 
een ander nieuw adres in Nuenen. 

Als gewaardeerde klant krijgt u 
hierover persoonlijk bericht.
Voor meer informatie kunt u 

me bellen 040-2832696.

Tot ziens,
Selena

www.nummer26.nl
info@nummer26.nl

■ Nieuwe, zelfgemaakte en gerestylde woondecoratie.

■ De kleuren zwart, wit, grijs, zilver en naturel
■ gemengd materialen als hout, glas en metaal.

■ Te combineren tot je eigen stijl.

scholengemeenschap voor:

gymnasium, atheneum, havo en mavo

Gecertifi ceerde Cultuurprofi elschool

 Informatieavond leerlingen en ouders van groep 8

23 en 24 oktober 2013
aanvang 19.00 uur tot 21.00 uur
  Kijk op onze website www.sintjoriscollege.info voor meer informatie 
en aanmelding voor deze avond.

Kom eens kijken
op ’t Joris!op ’t Joris!

 Informatieavond leerlingen en ouders van groep 8

op ’t Joris!
 Informatieavond leerlingen en ouders van groep 8

Kom eens kijken
op ’t Joris!

Kom eens kijken

Roostenlaan 296, 5644 BS  Eindhoven
tel: 040 - 211 60 90
www.sintjoriscollege.info
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PHOXY opent Gerwen Kermis
PSV-mascotte PHOXY opent vrijdagmiddag om 16.00 uur samen met kin-
deren het jaarlijkse dorpsfeest Gerwen Kermis, een van de laatste kermis-
sen in deze regio. 

Wim Daniëls en Yvonne Gijsbers

AR-theater met ‘Slowen en schuren’
 

Koffieconcert Klooster

Art in Listening
NUENEN - Op zondagmorgen 20 oktober vindt om 11.00 uur het Art in 
Listening concert plaats in Het Klooster, dit maal met de 25-jarige Russi-
sche pianiste Sofia Vasheruk. Zij is winnares van Koffie bij de Piano 2013 
(Den Bosch) met zowel de pers- als de publieksprijs. Ze zal Beethoven, Cho-
pin en Brahms ten gehore brengen.

PHOXY gaat 110 vrijkaartjes uitdelen, 
honderd voor het 100-jarig bestaan 
van PSV en tien voor 10 jaar café De 
Stam. Gerwen Kermis brengt een 
tiental attracties, een rikconcours en 
er zijn live-optredens van Mark Elbers 
(vrijdagavond), Punt& L (zondagmi-
dag) en solozanger Rikske (maandag-

middag). Gerwen Kermis is van vrij-
dag 18 tot en met maandag 21 oktober 
op de Gerwenseweg en de ritprijzen 
zijn met 0,90 euro laag gehouden. 
Na de opening voor de kinderen door 
PHOXY volgt vrijdagavond om half 
acht na een muzikale rondgang de of-
ficiële aanzegging door het Heilig 

PHOXY opent met kinderen Gerwen Kermis…………….

Ontvangst met koffie of thee is om 
10.30 uur, aanvang van het concert om 
11.00 uur. Kinderen tot 12 jaar krijgen 
50% korting. Kinderen met een kunst-
kwartierpas hebben gratis toegang 
mits onder begeleiding. Een passe-
partout voor 4 concerten kost € 27,00. 
Er zijn ook arrangementen mogelijk 
met bijvoorbeeld een lunch bij Auber-

ge Vincent of een speciaal arrange-
ment met een bezoek aan het Vincen-
tre. Dit kan tot de vrijdagmiddag 
voorafgaand aan het arrangement ge-
boekt worden. 

Zie voor meer informatie: 
www.vangoghvillagenuenen.nl en 
www.hetklooster.org.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Depressie
Nu het herfst wordt en de blaadjes weer gaan vallen, neemt het aantal mensen 
met depressieve gevoelens toe. Als je depressief bent dan heb je langere tijd last 
van een sombere, gedrukte, neerslachtige stemming. Alles wordt een zware last: 
het werk, het gezin, hobby’s, het sociale leven. Ook dingen waar je vroeger van 
genoot, zeggen je niks meer. We spreken dan van “anhedonie”: dat is de kern van 
de ziekte. Als je depressief bent, heb je nergens lust toe en nergens lust aan. 
Nu heeft iedereen wel eens last van depressieve gevoelens. Alleen als je sombere 
stemming een zeer diepe intensiteit heeft en langer dan twee weken duurt, kan 
er sprake zijn van een depressie. 

Naast de somberheid, komen er bij een depressie nog een aantal andere 
klachten voor.
Je hebt het gevoel dat alles zinloos is en je vindt jezelf waardeloos. Je hebt last van 
allerlei onterechte, schuldgevoelens: “ik ben een waardeloze moeder, kijk maar…”. 
Ook heb je het gevoel dat je eigenlijk niks meer voelt. De liefde voor naasten, 
partner en kinderen ervaar je niet meer. Die ligt als het ware: “onder een steen” 
en is er niet onderuit te trekken.
Het lukt niet meer goed om je te concentreren. Soms is de krant lezen of een film 
kijken al te veel. Je bent dikwijls vroeg wakker en kunt dan niet meer slapen. Vaak 
heb je geen zin om te eten en/of te vrijen. Je bent erg pessimistisch over jezelf, je 
omgeving, de toekomst. Wellicht denk je veel aan de dood.

Acupunctuur is vaak zeer zinvol bij de behandeling van depressies. Wetenschap-
pelijke studies wijzen uit dat acupunctuur de aanmaak van lichaamseigen hu-
meurverbeteraars (o.a. bepaalde neuro-transmitters) in ons lichaam stimuleert. 
Ook werkt neuro-acupunctuur direct in op ons brein. Echter, de traditionele 
Chinese geneeskunde stelt dat de effectiviteit van acupunctuur zo groot is, om-
dat acupunctuur de energiebalans in ons lichaam herstelt. 

Informatie verspreiding: 06 - 48 69 89 19

Deze week:  
Coppelmans Tuincentrum

Rond de Linde

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Vacaturebank vrijwilligers week 42
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO   
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen. urgent! 2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma, wo, vr. 13.30-16.30 vr. 9.30-13.30u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Nationaal MS Fonds collectanten voor de collecteweek 18 t/m 23 nov. Aanmelden: tel. 040-2833112 ca. 2 uur
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
LEVgroep vrijwilligers voor hulp bij thuisadministratie & formulieren  uren in overleg
 (nauwkeurig, kunnen omgaan met privacygevoelige informatie)
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Na de voorstelling ‘Een ons komma’s’ 
van vorig seizoen komt het AR-thea-
ter nu met hun nieuwe programma: 
‘Slowen en schuren’. Yvonne Gijsbers 
en Wim Daniëls begeven zich in Bra-
bantse dialect naar de uithoeken van 
de taal, naar het hang- en sluitwerk er-
van en voeren daaromheen komische 
dialogen.
Yvonne Gijsbers speelde voorheen bij 
het Helmondse gezelschap Genesius. 
Wim Daniëls is bekend van zijn boe-
ken, zijn wekelijkse column bij Spij-
kers met Koppen en zijn geregelde 
aanwezigheid bij Pauw & Witteman. 

Beide acteurs komen oorspronkelijk 
uit Aarle-Rixtel en groeiden op met 
het dialect als moedertaal. Zij vormen 
sinds 2011 het AR-theater.
Het optreden is in het Buurthuis in 
Mariahout op zaterdag 19 oktober. 
Het begint om 20.30 uur en de entree-
prijs is € 11,50, inclusief een consump-
tie. Kaarten bestellen kan via de web-
site www.vierbinden.nl/onstejater of 
telefonisch: 0499-422878 (maandag 
t/m donderdag na 13.00 uur.) Kaartjes 
afhalen kan tegen contante betaling in 
het Dorpshuis in Lieshout of in het 
Buurthuis in Mariahout.

Brabant Plat in Het Klooster
Op donderdag 24 oktober zullen de kletsers en sketches van Brabant Plat weer in 
Het Klooster te zien zijn met een nieuw programma vol Brabantse humor, in-
middels al voor het elfde seizoen. Kijk voor meer informatie op www.brabant-
plat.com.
De voorstelling begint om 20.15 uur. Toegangskaarten voor de voorstelling kos-
ten € 18,00 inclusief pauzedrankje. Kaarten bestellen via website www.hetkloos-
ter.org of telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 
uur, reserveren via het telefoonnummer 040 -284 33 99.

Kruisgilde met muzikale ondersteu-
ning door Drumfanfare Jong Leven en 
het Gerwens Muziekkorps. 

Live-optredens
Café De Stam brengt vier dagen mu-
ziek met live-optredens en DJ Angelo. 
Vrijdagavond vanaf 21.30 uur staat de 
Nuenense zanger Mark Elbers op het 
podium, onder meer bekend als Elvis 
tribute-artiest. Zondag is de traditio-
nele familiedag vanaf 14.00 uur en die 
middag is het Gerwense trio Punt & L 
live te bewonderen. Maandagmorgen 
om 11.00 uur is het rikconcours en 
vanaf 14.30 uur treedt solozanger 
Rikske op. 

Openingstijden Gerwen Kermis
Vrijdag 18 oktober 16.00 – 22.00
Zaterdag 19 oktober 15.00 – 22.00
Zondag 20 oktober 14.00 – 21.00
Maandag 21 oktober 14.00 – 20.30

Archeologielezing 
De Drijehornick
Op donderdag 17 oktober houdt Devon De 
Jong een voordracht over archeologie. Hij 
zal hierbij ingaan op vondsten die in Nue-
nen zijn gedaan, onder andere bij zijn on-
derzoek op het terrein bij de oude toren op 
de Tomakker en bij de opgraving van een 
middeleeuwse waterput op het terrein van 
de Luistruik. De Jong is lid van de archeo-
logische vereniging Kempen- en Peelland.
Archeologische vondsten kunnen een be-
langrijke bijdrage leveren aan de kennis 
van de geschiedenis, zeker waar geschre-
ven bronnen vaak tekortschieten, wat in 
dorpen met een laaggeletterde bevolking 
vaak het geval is.
De lezing is in de openbare bibliotheek aan 
het Vincent van Goghplein 97 Nuenen. 
Zaal open 19.40 uur, aanvang 20.00 uur.

Geld gevonden in 
het Kernkwartier
Afgelopen zaterdag 12 oktober is in 
het Kernkwartier door een jonge da-
me 40 Euro gevonden samen met een 
boodschappenbriefje.
Degene die de inhoud van het briefje 
kan weergeven kan zich melden bij het 
telefoonnummer 040-283 90 37.
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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 woensdag
14.00-17.00 uur Rikken en Jokeren

Jo van Dijkhof
20.00 uur kienavond 

Café Zaal koekoek Lieshout

Donderdag 17 oktober
13.30 uur De Vrolijke Samenzang 

met andere seniorenkoren 
Het Klooster 

Woensdag 23 oktober
19.00 uur bijeenkomst: “Mag ik zeggen 

dat ik dementerend ben?”.
Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 26 oktober
Halloweenconcert Gerwens Muziekkorps

Het Klooster
Fancy-Fair

De Regenboog

Maand oktober
WSV-wandeling, zondag 09.00 uur 

Vanaf Gemeentehuis, vijver
Expositie Kunst met een grote T

Het Klooster

Donderdag 17 oktober
20.00 uur Lezing Devon De Jong 

over archeologische vondsten in Nuenen
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 18 oktober
20.00 uur 

Kienen 
Dorpshuis Lieshout. 

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 17 oktober
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Tablets en smartphones
Bibliotheek Nuenen

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

PHOXY. 19.30 uur Heilig Kruisgilde, Drum-
fanfare Jong Leven, Gerwens Muziekkorps. 

21.30 uur Mark Elbers, Café De Stam

Zondag 20 oktober
10.00-15.00 uur vlooienmarkt Manege 

D’n Perdenbak, Provincialeweg 26 Lieshout
11.00 uur Art in Listening

Het Klooster

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:

18-20 oktober
HSCN Nuenen

Delphi Juniorentoernooi
Sportpark de Lissevoort

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

20.15 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 
t/m 28 maart 2014

Woensdag 16 oktober
14.00 uur 

Liedjesspeeltuin Dirk Scheele
Het Klooster

Zaterdag 19 oktober 
13.30 uur 

De Vrolijke Samenzang 
Zorgcentrum De Akkers 

Zondag 20 oktober
14.00 uur 

trio Punt & L, 
Café De stam

Zondag 20 oktober
13.00 uur Ierse Sessie Weverkeshof

13.00 uur Welfare Rode Kruis 
Het Buurthuis Mariahout

Dinsdag 22 oktober
20.00–21.30 uur informatieavond 

Lourdesreis
Pastorie Clemens aan het Park

25 t/m 27 oktober
20.15 uur 

De Lindespelers, GIF
Weverkeshof

Zondag 20 oktober 
15.30 uur uur Sunny Blues Nuenen 

DinerCafe de ZINN
16.00 uur Duo Ameezing2 

Van Goghbar

Maandag 21 oktober
11.00 uur Kermis-rikken
Café De Stam, Gerwen

14.30 uur Rikske
Café De Stam

Donderdag 24 oktober
09.00-11.30 uur 

ComputerCafé: iPad apps
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 25 oktober 
20.00 uur 

Meezingavond met Midòre
Het Klooster

Donderdag 24 oktober
20.15 uur 

Brabant Plat 
Het Klooster

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

27 oktober - 2 november 
Collecte Diabetes Fonds

Zondag 27 oktober 
11.30 uur Pitch & Putt toernooi 

Gulbergen, Old Course
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 19 oktober 18.30 uur: vie-
ring, abdijviering, voorganger: pastor 
Q. Hart.
Zondag 20 oktober 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger: pastor 
Q. Hart.

Misintenties
Zaterdag 19 oktober 18.30 uur: Harrie 
Vermeulen; Pastoor Carel Swinkels 
(vanwege sterfdag); Lennard de Haas 
en Gerard de Haas.
Zondag 20 oktober 11.00 uur: Harrie 
Schmitz; Christ van de Donk; Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege sterfdag); Jan 
en Gusta Swinkels-Veldkamp en 
schoonzoon Hans Strijbos; Ineke Hil-
berink (vanwege verjaardag); Antoon 
Vereijken; Tinus van Gils (vanwege 
sterfdag); Reinier van Broekhoven; 
Machiel van Stokkom.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Diny 
van Zon-van de Ven, Marijkestraat 21; 
Johan van Kemenade, Sien de Groot-
straat 44 en Zus Teunissen-Rooijac-
kers, Boordseweg 50.
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit enorme verlies.

Dit weekend is er een extra collecte in 
het kader van Wereldmissiemaand, 
voor ondersteuning van de kerken in 
de derde wereld: salarissen pastores, 
bouw van kerken, scholen, gezond-
heidscentra en parochiecentra.
Volgend jaar organiseert het bisdom 
’s-Hertogenbosch een Lourdesbede-
vaart. Onze parochie sluit daarbij aan. 
Op dinsdag 22 oktober vindt hierover 
een informatieavond plaats in het pas-
toraal centrum aan het Park van 
20.00–21.30 uur. U bent van harte uit-
genodigd.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 20 oktober. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Voor de kinderen van de basis-
school is er nevendienst, voor oudere 
jeugd is er Jongerenviering in De Zaak. 
De collecte is voor het diaconale werk 
in Nuenen. U kunt de dienst beluiste-
ren via onze website.
Woensdag 23 oktober is er Theoscoop 
met de film ’Precious’. 
Op donderdagochtend hebben we van 

10.00-12.00 uur Open Huis. Koffie en 
thee staan klaar! Lees ook de aankon-
diging voor de Fancy-Fair op 26 okto-
ber! Voor overige informatie: zie de 
website.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 oktober 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers.

Mededeling
Op 20 oktober a.s. is er een extra col-
lecte voor de Pauselijke Missiewerken, 
Missio. Dit fonds ondersteunt allerlei 
parochies in ontwikkelingslanden met 
concrete hulp. Een deel van het inko-
men van de priesters wordt gefinan-
cierd en ook de bouw van kerken, paro-
chiehuizen, scholen en gezondheids-
posten. 
Volgend jaar organiseert het bisdom 
’s-Hertogenbosch een Lourdesbede-
vaart. Op dinsdag 22 oktober vindt 
hierover een informatieavond plaats 
in het pastoraal centrum aan het Park 
van 20.00–21.30 uur. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 oktober 11.00 uur: viering, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Pastor Claes; Piet de Louw; Jacqueline 
Bastiaans; Jan van den Berk; Elisabeth 
Lutz-Hendriksen; Adri van der Wie-
len-Frericksen.

Mededeling
Zondag 20 oktober is er een extra col-
lecte voor de Wereldmissie. Hiermee 
worden kerken in de derde wereld on-
dersteund: salarissen, pastores, bouw 
van kerken, scholen, gezondheidscen-
tra en parochiecentra. 
Volgend jaar organiseert het bisdom 
’s-Hertogenbosch een Lourdesbede-
vaart. Op dinsdag 22 oktober vindt 
hierover een informatieavond plaats 
in het pastoraal centrum aan het Park 
van 20.00–21.30 uur. 

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 17 okt.17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis; H. Margaretha Maria Ala-
coque, maagd. 
Vrijdag 18 okt 07.15 uur H. Mis, H. 
Lucas, evangelist. 
Zaterdag 19 okt. 08.30 uur H. Mis, H. 
Petrus van Alcantara, belijder. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 20 okt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 22ste zondag na Pinksteren; 
kinderzegen. 
Maandag 21 okt. Kloosterstilte. 
Dinsdag 22 okt. 17.30 uur H. Lof van 
de Rozenkransmaand. 18.30 uur H. 
Mis; 19.30 uur Bijeenkomst Geloofs-
verdieping. 
Woensdag 23 okt. 07.15 uur H. Mis; 
H. Antonius Maria Claret, bisschop en 
belijder.

Dag van de mantelzorg 2013          
Nuenen

Deze hulpverleners hebben hiervoor 
geen speciale opleiding gehad en wer-
ken niet vanuit een organisatie. Ze 
zorgen uit liefde, betrokkenheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak 
levert het veel voldoening op. Maar 
op den duur kan het zorgen voor ie-
mand anders ook een (zware) belas-
ting gaan vormen. De mantelzorger 

kan in de knel komen tussen het ver-
lenen van de zorg en het voldoen aan 
allerlei andere rollen en taken. Dit 
kan binnen het eigen gezin zijn in de 
werksituatie of sociale omgeving. Het 
kan er toe leiden dat de mantelzorger 
zelf chronisch overbelast raakt of 
zelfs ziek wordt.
Nog te vaak heeft de omgeving geen 

 
Veel mensen zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. Bijvoorbeeld een 
zieke (schoon) ouder, een partner, een gehandicapt kind of buurvrouw die 
zichzelf niet meer zo goed kan redden. Mensen die deze zorg geven worden 
mantelzorgers genoemd.

oog voor deze problematiek. De aan-
dacht gaat vaak uit naar de zorgvra-
ger en niet naar de zorgverlener. 
Mantelzorg is een vorm van “stille 
zorg”, zorg die in betrekkelijke anoni-
miteit wordt verleend. Naarmate de 
zorg langer duurt is er vaak steeds 
minder tijd voor ontspanning en 
ruimte voor een eigen leven. Wan-
neer u zich herkent in deze beschrij-
ving bent u een mantelzorger. Om 
mantelzorgers een hart onder de riem 
te steken wordt hen de Dag van de 
Mantelzorg aangeboden. 
Het programma is voornamelijk ge-
richt op ontmoeten, lotgenotencon-
tact, ontspanning, activiteiten en in-
formatieverstrekking. 
Deelname is gratis.

De dag van de Mantelzorg vindt 
plaats op vrijdagmiddag 8 november 
van 13.00 tot 17.00 uur in het gebouw 
van de LEVgroep, Sportlaan 12 in 
Nuenen. Inschrijven voor deze dag 
kan tot uiterlijk 25 oktober bij het 
Servicepunt van de LEVgroep, Berg 
22, of via Aline Persaen tel. 040-
2831675 of e-mail aline.perdaen@le-
vgroep.nl. Voor hulp bij bemiddeling 
van vervangende mantelzorg kunt u 
ook contact opnemen met Aline Per-
daen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Donateursconcert 
Drumfanfare Jong Leven
Zondag 3 november organiseert Drumfanfare Jong Leven een donateursconcert 
om alle donateurs te bedanken voor hun financiële en materiële steun. Het ge-
hele orkest staat onder leiding van Jos de Vos en zal een gevarieerd programma 
ten gehore brengen waarbij ook de majorette-groep aanwezig zal zijn!

De aanvang is om 14.00 uur in het gemeenschapshuis 'D'n Heuvel' te Gerwen en 
de toegang is gratis. Het bestuur en de leden heten u van harte welkom voor dit 
concert. Graag tot 3 november!

www.drumfanfarejongleven.nl
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Korfbal

Kienen

P r o g r a m m a
Voetbal

Badminton

Voetbal 
RKSV NUeNeN
Zaterdag 19 oktober 
WODAN-Veteranen B  .................. 15.00
Veteranen A-Wilhelmina Boys B
Zondag 20 oktober 
Nuenen 1-Groene Ster 1 ................ 14.30
Best Vooruit 2-Nuenen 2  .............. 12.00
WODAN 3-Nuenen 3  ................... 12.15
Nuenen 4-Tongelre 3  ..................... 12.00
Nuenen 5-Marvilde 4  .................... 12.00
Oirschot Vooruit 4-Nuenen 6  ..... 12.00
Nuenen 7-Nieuw Woensel 6  ........ 10.00
Nuenen 8-FC Eindhoven AV 3  .... 12.00
Oirschot Vooruit 5-Nuenen 9  ..... 12.00
Nederwetten 2-Nuenen 10 ........... 10.00
Nuenen 11-Geldrop 8  ................... 10.00
OJC Rosmalen VR1-Nuenen VR1  .10.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 19 oktober
Vet. EMK - Nederwetten  .............. 15.30
Zondag 20 oktober
Nederwetten 1  .................................... vrij
Nederwetten 2 - Nuenen 10  ......... 10.00
Nieuw Woensel 9 - Nederwetten 3  11.00
Hoogeloon 6 - Nederwetten 4  ..... 10.00
Nederwetten Da1 - HMVV Da1  . 12.00
Gestel Da2 - Nederwetten Da2  ... 10.00

eMK
Zaterdag 19 oktober 
EMK Classics - Nederwetten   ...... 15.30
Zondag 20 oktober 
EMK 2 - de Valk 3  .......................... 11.30
Tongelre 4 - EMK 3   ....................... 11.30
EMK 4 - SBC 6   ............................... 11.30
RKSV Heeze 6 - EMK 5   ................ 10.00
Wilhelmina Boys 6 - EMK 6   ........ 11.00
EMK 7 - Woenselse Boys 6   .......... 11.30

RKGSV GeRweN
Zaterdag 19 oktober
Vet RKGSV - Vet Wilhelmina Boys  16.00
Zondag 20 oktober
RKGSV 2  - RKSV Heeze   ............. 11.00
Acht 5 - RKGSV 4  .......................... 10.00
Dames Braakhuizen 1 - 
Dames RKGSV 1  ............................ 11.00

KoRfbal 
NKV NUeNeN
Zondag 20 oktober 
NKV 2  - PSV 3  ............................... 13.00

EmK - Nederwetten 3 - 1

geslaagd open Toernooi en 
afsluiting KNLTB Najaarscompetitie
Vorige week werd bij de gerwense Tennisvereniging De goudhoek voor de 
vierde maal het goudhoek open Toernooi georganiseerd. met meer als 200 
inschrijvingen had de organisatie de handen vol aan het plannen van de 
wedstrijden in de sterktes oplopend van 4 t/m 8. 

Herenteams Badminton Club 
Lieshout spelen gelijk
De “broederstrijd” tussen het eerste en het tweede herenteam van Badmin-
ton Club Lieshout is uiteindelijk uitgelopen op een gelijkspel. Na een 
gelijkopgaande strijd bleven beide teams steken op 4 gewonnen partijen 
waardoor beide teams niet veel opschieten in de ranglijst van de tweede 
afdeling van de Heren-2 klasse.

rKgSV - Den Dungen 2 - 2
rKgSV begon sterk aan de wedstrijd en had het eerste halfuur een duidelijk 
veldoverwicht. Buiten een schot van Lars de groot en een paar hachelijke 
momenten voor het doel van den Dungen leverde het niets op. Nadien was 
het Den Dungen dat het initiatief over nam en gevaarlijk werd voor het doel 
van rKgSV.

Goede weersomstandigheden en een 
talrijk publiek waren de ingrediënten 
voor deze Nuenense derby. De bal was 
nog maar net in beweging gebracht of 
Rene Foolen van Nederwetten moest 
al een gele kaart incasseren ten gevolge 
van een zware overtreding op de weg-
sprintende Ruud Boerema.   De toon 
was gezet na 16 seconden. Het lager 
geklasseerde Nederwetten was niet   
naar EMK gekomen  om zich te laten 
inblikken. Dat was nog meer duidelijk 
in de 4e minuut toen Toon van Rooij 
zich kon ontdoen in volle spurt van 
twee EMK verdedigers en langs de 
grond binnen schoot: 0-1, een knap 
doelpunt.  
Ondanks de aanvallen op de vleugels 
van EMK met Sjef Sanders en Ruud 
Boerema, kwam het spel van spits 
Ruud Bijsterveld niet goed uit de verf. 
Hij leek op een eiland te spelen, maar 
was ook duidelijk een “target man” 
voor de verdedigers van Nederwetten, 
en moest nogal wat overtredingen in-
casseren. Het spelbeeld veranderde 
plotseling naar het einde toe van de 1e 
helft toen verdediger Gilles Franse 
over rechts voor aanvullende aanval-
lende impulsen zorgde. De ballen kwa-
men nu vaker in het strafschopgebied. 
De inleiding van de gelijkmaker vond 
plaats toen een aanval over rechts in 
het strafschopgebied terecht kwam 
aan de andere kant. Daar stond Ruud 
Boerema relatief vrij om met een enor-
me knal de 1-1 onhoudbaar binnen te 
schieten. EMK bleef nu komen. Een 
voorzet van Boerema van de linker 

kant werd door iedereen gemist in het 
strafschopgebied waardoor de vrij-
staande Sjef Sanders makkelijk bij de 
tweede paal kon scoren: 2-1. Enkele 
minuten eerder waren alle toeschou-
wers ervan overtuigd dat EMK bij de 
rust met 0-1 zou achterstaan. Aan het 
einde van een matige eerste helft was 
er een opleving bij EMK met als belo-
ning twee doelpunten.
Na de rust speelde EMK met meer 
pressie op de tegenstander die naar ei-
gen helft werd teruggedrongen. Er wa-
ren kansen voor de spitsen van EMK   
maar keeper Peter Thoonen stond in 
de weg of de bal ging naast of over het 
doel van Nederwetten. Even werd het 
spel onderbroken voor blessures van 
Niek Evers (Nederwetten) en Christi-
an Messerschmidt (EMK) die met el-
kaar in botsing waren gekomen, maar 
beide spelers konden weer verder. In 
de 73e minuut kwam Ruud Boerema 
opzetten langs de cornerlijn; hij gaf 
een strak schot voor langs. De teruglo-
pende Koen van Gorp raakte de bal 
ongelukkig op enkele centimeters van 
de doellijn en de 3-1 was een feit. EMK 
bleef daarna komen en veel kansen 
stapelden zich op zonder doelpunten. 
Het enige gevaar kon Nederwetten 
nog creëren met verre trappen naar de 
spitsen. Een verdiende overwinning 
voor het collectief van EMK met een 
goed leidende scheidsrechter Mani-
chand. De druk bezochte derde helft 
vond hierna plaats in de kantine van 
EMK maar veranderde niets meer aan 
de stand.

De “wedstrijd van het jaar” voor de he-
ren van de Lieshoutse badmintonver-
eniging is toch wel de onderlinge partij 
die de heren moeten afwerken. Beide 
teams zijn immers door Badminton 
Nederland in dezelfde afdeling en klas-
se ingedeeld, waardoor ze het dus ook 
twee keer per seizoen tegen elkaar op 
moeten nemen. Ook deze keer was de 
spanning vooraf voor de onderlinge 
partij groot. 

De onderlinge wedstrijd begon meteen 
met een verrassing. Niels Dirven en 
Stan van Vijfeijken wisten met slim 
spel Wouter van Vijfeijken uit het dub-
belspel te houden waardoor alle druk 
op Laurence Roijackers kwam te lig-
gen. Laurence speelde daarop niet zijn 
beste partij, waardoor BCL-H2/Bava-
ria de winst binnenhaalde. In de andere 
dubbelpartij wisten Danny van Gend 
en Tim van Bommel geen vuist te ma-
ken. Zij verloren van Bert Manders en 
Jeroen van der Heiden. In de tweede 
set dubbelpartijen verloren Ruud van 
Vijfeijken en Tim van Bommel van Bert 

Manders en Laurence Roijackers. Ri-
chard Essers en Danny van Gend over-
stegen zichzelf in hun dubbelpartij en 
wisten Wouter van Vijfeijken en Jeroen 
van der Heiden te trakteren op een ne-
derlaag. Ook de afsluitende singlepar-
tijen waren spannend. Eerste heer 
Ruud van Vijfeijken mocht het einde-
lijk opnemen tegen zijn gewenste op-
ponent: Bert Manders. Bert bleef in de 
partij echter rustig waardoor hij nèt 
kon winnen. Niels Dirven had het erg 
moeilijk tegen een fel spelende Jeroen 
van der Heiden. In de derde set her-
vond Niels zijn soepele spel en wist 
daarmee het krachtspel van Jeroen te 
verslaan. De derde herenpartij ging 
tussen vader Stan van Vijfeijken en 
zoon Wouter van Vijfeijken. In de par-
tij werd duidelijk dat de zoon de vader 
inmiddels fors voorbij is: Wouter won 
dan ook afgetekend. De laatste single-
partij tussen Richard Essers en Laure-
nce Roijackers was erg spannend. Ri-
chard scoorde op de juiste momenten 
en wist Laurence met zijn “powerplay” 
op de knieën te krijgen. 

Toch was het RKGSV dat in de 38e mi-
nuut op 1-0 kwam. Een prachtige voor-
zet van Mark Snoeien werd heel knap 
ingekopt door Walter van Kuringen. 
Lang had RKGSV geen plezier aan dit 
doelpunt want in de 42e minuut schoot 
Martien van Vught namens Den Dun-
gen hard binnen. In de tweede helft 
had Den Dungen het betere van het 
spel, zonder dat ze echt gevaarlijk wer-
den. Wederom kwam RKGSV op voor-
sprong in de 75e minuut. Nu was het 
een razend snelle uitval die bekwaam 
afgerond werd door Mike van de Berk 
die de bal beheerst langs de uitkomen-

de keeper schoot. Ook van deze voor-
sprong kon RKGSV niet lang genieten. 
Nu was het een vrije trap in de 80e mi-
nuut op 20 meter van doel die strak in-
geschoten werd door Jeffry Sterk van 
Den Dungen. Uiteindelijk mocht 
RKGSV van geluk spreken met het ene 
punt, daar Den Dungen in de 85e mi-
nuut wederom een vrije trap knap bin-
nenschoot. Door appelleren van de 
goed oplettende grensrechter van 
RKGSV werd het doelpunt alsnog afge-
keurd. Hij constateerde dat de vrije 
trap, die indirect was toegekend, in een 
keer in het doel werd geschoten.

Triade - NKV 18 - 19
Zaterdag 12 oktober speelde NKV 1 tegen Triade in Nieuwpoort. Deze 
tegenstander van NKV was een debutant in de derde klasse die indruk 
had weten te maken door grote uitslagen neer te zetten in de afgelopen 
weken. En juist dat scoren was hetgene waar NKV al enkele weken moeite 
mee had. 

Dames Nederwetten tenniskampioen
Het dames tennisteam uit Nederwetten, bestaande uit Jose van Hugte, Marja 
van Rooij, Marlon Migchels, Annemie Nieweg en coach Ria Renders, heeft dit 
najaar meegedaan aan de KNLTB districtscompetitie regio Zuid. Na spannende 
uit- en thuiswedstrijden werden zij kampioen in de eerste klasse.

Op vrijdag 11 oktober werd er voor alle 
deelnemers en belangstellenden een 
feestavond georganiseerd in Country 
& Western-stijl. Om het nog eens extra 
feestelijk te maken werden er op deze 
dag ook nog eens 2 teams gehuldigd als 
kampioen van de KNLTB najaarscom-
petitie. Kampioen zijn geworden 
Goudhoek team gemengd dubbel 55+ 
open klasse vrijdag middag met daarin 
Martin Vereijken, Toos Wijffelaars, 
Anneke de Vries en Tiny Looymans en 
team heren dubbel 35+ 3e klasse vrij-
dag avond met daarin Ronald Wouters, 

Wilko Haus, Ray v.d. Sande, Hans 
Wouters, Bart Bunthof, Pascal Engelen 
en Dik Witvoet.

Door de vele regen op de finaledag 
werd er veel gevraagd van het organisa-
tietalent van de wedstrijdleiding. Maar 
gelukkig kon iedereen aan het eind van 
de zondag terugkijken op een wederom 
geslaagd dubbeltoernooi. Dankzij de 
inzet en bijdrage van alle deelnemers, 
vrijwilligers en zeer zeker ook de spon-
soren kon er ook dit jaar weer een mooi 
toernooi worden neergezet.

Triade begon veel scherper en feller 
aan de wedstrijd dan NKV. En al snel 
keek NKV tegen een 4-1 achterstand 
aan. NKV herpakte zich en met goed 
spel en vele kansen die er deze keer 
wel in gingen knokte NKV zich terug 
in de wedstrijd. Tegen het einde van 
de eerste helft was de achterstand 
weggewerkt en stond er een nipte 
achterstand (8-7) op het scorebord 
bij rust. Met vertrouwen begon NKV 
aan de tweede helft. Het lukt NKV 
om de gehele tweede helft bij Triade 
in de buurt te blijven en het verschil 
liep niet verder op dan 1 doelpunt. 

De doelpunten vielen dit keer wel bij 
NKV en bleven vallen, een kwartier 
voor tijd kwam NKV op gelijke 
hoogte met Triade. NKV wist het 
goede spel door te trekken en in de 
laatste minuut viel de beslissing. 
NKV maakte het laatste doelpunt en 
daarmee was de overwinning een 
feit. De eindstand was 18-19. 

In het weekend van 9 en 10 novem-
ber zal NKV starten aan de zaalcom-
petitie en ook in de zaal rekent het 
team weer op de steun van de trouwe 
NKV supporters.

Kienen in Lieshout
Op 18 oktober organiseert de Katho-
lieke Vrouwenvereniging Lieshout een 
kienavond in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 
19.00 open, toegang vrij.

Kienen op 
woensdagavond
Buurtvereniging Plan West in Lies-
hout organiseert al jaren een kien-
avond op woensdagavond. Deze avon-
den beginnen om 20.00 uur in Café 
Zaal Koekoek, Dorpsstraat 49 in Lies-
hout. De zaal is open vanaf 18.30 uur. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. 

Tennis

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé



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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Appeltaart (voorgesneden)
De Veluwse,
in 12 punten. 
9,95

Bloemkool
Diepvriesspecialist,
1 kg. 2,29

Kip- of varkenssaté (met saus)
Pasar,
12x3 stokjes. 11,95

Dikke of dunne frites 
Diepvriesspecialist,
2,5 kg. 3,49

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051

Ambachtelijke worstenbroodjes
Diepvriesspecialist,
zak à 8 stuks,
per zak 3,49
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Ambachtelijke worstenbroodjes
Diepvriesspecialist,

Schol let
Epic,
1 kg. 
10,95

www.diepvriesspecialist.nlOok uw snackspecialist
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TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

GRATIS 
APPELSTRUDEL 600 GR. OM ZELF AF TE BAKKEN.

€ 7,95

Gepaneerde 
lekkerbekjes
Diepvriesspecialist,
1 kg. 10,95

€ 6,95

Soepgroenten
Diepvriesspecialist,
1 kg. 1,99

€ 1,25

€ 1,25 € 6,95

€ 9,95

€ 4,95

€ 7,95

€ 2,89

Soepballen
Diepvriesspecialist
1 kg. 
6,49

Rundvleeskroket
Ad van Geloven, 
28 stuks. 12,95

2 ZAKKEN

€ 6,00

SPAAR
KAART
AANBIEDING

Mo&El brengt
warmte & sfeer

in uw huis!Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

NIEUWE COLLECTIE MEUBELS & ACCESSOIRES!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

The Anti-Ageing Boutique 

BLUSH Berg 33 5671 CA Nuenen  

www.anti-ageing.nu  

Botox & Fillers 
Rimpelvermindering, smoothie lips, 

Uw huid  jonger, voller en elastischer. 
-Gratis intake & na-controle 

- Direct behandeling mogelijk  
- Erkende cosmetisch arts  

vanuit kliniek Sanavisie Mill 
- Uw privacy gewaarborgd 

 
IN PRIJS VERLAAGD:  
Botox vanaf € 129,=  

Om de week op 
Donderdag  

tot 21:00 uur 
 

Eerstvolgende keer 
24 oktober 

 
MAAK NU EEN  

AFSPRAAK  
Bel: 06-13701730 

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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