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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Gerwen 
kermis een
 feest voor 
klein en 
groot

Woningbouw-
vereniging 
Helpt Elkander 
steunt 
Weverkeshof

Wilgen 
knotten op 
de natuur-
werkdag

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Hamlappen
kilo € 6,95

kleurmijninterieur.nl

Actiecomité  
‘Tot hier en niet verder’ 
wacht op inspraakavonden
Door Gerrit van Ginkel

De enorme chaos in Eindhoven bij de aanleg van de HOV2 lijn, was voor 
enkele Nuenenaren aanleiding een actiecomité op te richten dat moest lei-
den tot een goed en betaalbaar alternatief. Vooral duidelijkheid,  inspraak 
en communicatie naar de bewoners waren voor het actiecomité belangrijke 
elementen die door meer dan 1700 Nuenenaren onderschreven werden en 
daarmee het actiecomité ondersteunden.

________________________________ 

“Slimme verkeerslichten 
op de kruisingen in plaats 

van dure rotondes”
________________________________ 

Vanaf het begin is er gesteld dat men 
niet tegen de aanleg van een HOV2 
was. De Europalaan moet nodig opge-
knapt worden en via subsidies op de 
HOV2 kan dat grotendeels gefinan-
cierd worden.
Echter het eerste voorstel van de ge-
meente betrof het afbuigend verkeer 
vanaf de Geldropsedijk naar Eindho-
ven en afbuigend en doorgaand ver-
keer vanaf de  Vallestap, zou eerst naar 
een rotonde bij Het Pluuke moeten 
rijden. Een zodanige constructie van 
de busbaan zou een splitsing van Nue-
nen betekenen en dat voorstel is in-
middels van tafel verdwenen. 
Daarnaast werd volledig voorbijge-
gaan aan de veiligheid van de overste-
kende fietsers bij de Vallestap die naar 
het centrum wilden.

De nieuwe coalitie die nu aan het stuur 
zit van de gemeenteraad is het volledig 
eens met het actiecomité en wil dus 
toe naar slimme verkeerslichten, die 
via de bus bediend kunnen worden, op 
de kruisingen Geldropsedijk en Val-
lestap in plaats van dure rotondes.

Enkele speerpunten van het actieco-
mité zijn:
Ga de Europalaan niet helemaal over-
hoop halen maar vervang wel het weg-
dek en de onderlaag, daar waar het 

nodig is. Ga ervan uit dat de veiligheid 
en het comfort van de inwoners een 
hogere prioriteit hebben dan een 
eventueel tijdverlies van de bus van 
maximaal een minuut in de spits. Ga 
met het voorstel van de nieuwe coali-
tie dat gebaseerd is op de voorstellen 
van het actiecomité, de inspraakavon-
den in en communiceer duidelijk met 
de burgers en stel ze niet voor voldon-
gen feiten.
Laat het oude voorstel (van de ver-
keerspleinen met de verplichte rijrich-
tingen op de kruisingen) nou eens los 
en kom met de nieuwe inzichten die 
gedragen worden door de nieuwe coa-
litie.

‘Tot hier en niet verder’, bestaat uit 
Ben Kleyn Molenkamp, Jan Cunnen, 
Guus Eimeren en Pieter Lameij. Ze 
zien vol vertrouwen uit naar de in-
spraakavonden die wel degelijk van 
nut zullen zijn omdat er nog niets be-
slist is.

De huidige kruisingen die met slimme verkeerslichten niet helemaal op de schop hoeven.

Jubileumfeest Punt & L
Op vrijdag 22 november viert het trio Punt & L in een grote tent in het 
centrum van Gerwen hun 15 jarig bestaan. Rini Jansen (55), Tanco van de 
Laar (41) en Jeffrey Maas (51) hebben voor 600 fans een grote surprise-
party bedacht met veel entertainment en muzikale verrassingen. De entree 
bedraagt 5 Euro en kaarten zijn verkrijgbaar bij Cafetaria Heuvelplein 
Heuvel 6 in Gerwen en de Body Brand, Parkstraat 2a in Nuenen. De zaal is 
open om 20.00 uur en het einde van het concert is om 1.00 uur. Meer infor-
matie op www.puntnl.nu of www.facebook.com/puntenl

Na een karaoke activiteit tijdens een 
buurtfeest in Gerwen kwamen de he-
ren op het idee om samen muzikaal 
verder te gaan. Alle drie de stemmen 
bleken verrassend goed bij elkaar te 
passen en vormen nu al 15 jaar een 
harmonisch geheel. Zangles hebben 
geen van de heren ooit gehad. Ze zin-
gen nog steeds puur vanuit het gevoel, 
maar door de jaren heen hebben ze 
wel geleerd hun stem te doseren. In de 
bekende horecagelegenheid de Strijp-
se Ketel in Eindhoven vond hun eerste 
gezamenlijke optreden plaats. De eer-
ste gage was een draadloze microfoon 
van 600 gulden. De naam Punt & L 
werd bedacht na een brainstormsessie 
met de vrouwen van de heren. Van-
wege de opkomst van het internet 
waar vrijwel alle sites eindigden met 
.nl, was de keuze zo gemaakt.
De afgelopen 15 jaar heeft Punt & L 
honderden optredens verzorgd in 
kleine en grote gelegenheden, in bin-
nen- en buitenland. Optredens in Po-

len en in Oostenrijk waren bijzonder 
net als de jaarlijkse optredens in België 
bij de bekende oud-keeper Jean Marie 
Pfaff. En zo was Punt & L in het be-
kende tv programma de Pfaff ’s ook te 
zien.
In Nederland behoorden optredens in 
Ahoy, optredens in het voorprogram-
ma van Rowwen Heze, en een optre-
den op de markt in Eindhoven voor 
6000 mensen tijdens Koninginnedag 
tot de hoogtepunten. Maar ook een 
optreden voor een ernstig ziek gehan-Het WIN omgetoverd tot pizzeria

Afgelopen zondag bouwden de bewoners van woongroep het WIN een piz-
zafeest voor hun ouders en familieleden in samenwerkingn met John’s Kit-
chen, C 1000 en Oude Gracht CafetariaXL.  

Punt & L.

Het plein in de woongroep werd om-
getoverd tot een heuse pizzeria waar 
de bewoners ieder zijn of haar lieve-
lingspizza kon samenstellen. 

Tijdens het eten werd het feest com-
pleet door een spetterend optreden 
van Marc Elbers. Die samen, zingend 
en dansend met de bewoners, zijn uit-
gebreide repertoire ter gehore bracht. 
Het werd een onvergetelijke middag.

Dit weekend 
breekt de Hel los!
Het Gerwens Muziekkorps zal Nuenen 
laten schudden op haar grondvesten! 
Een spannend Halloweenconcert vindt 
op zaterdag 26 oktober plaats in Het 
Klooster. Een show waarbij het publiek 
meegenomen wordt naar een griezelige 
wereld. Musicalgroep Kapsones, 
2Dance, Annique van den Heuvel, Jas-
mijn van Wijnen en Kevin Looijmans 
zullen samen met het orkest de rillin-
gen over uw rug laten lopen! Dit con-
cert is meer dan luisteren alleen, want 
al bij binnenkomst wordt u meegeno-
men naar de wereld van zombies, vam-
piers, heksen, spoken en alle andere 
griezelige wezens die u maar kunt be-
denken! Een avond voor jong en oud die 
u niet snel zult vergeten. Kaarten à 10 
euro zijn te bestellen www.gmk.nu of 
bij Carlo Verhagen: 06-25343630.

dicapt meisje op het balkon in haar 
flat was voor de heren een indrukwek-
kende ervaring. Voor Rini, Tanco en 
Jeffrey is het bij elk optreden nog ie-
dere keer een uitdaging om het pu-
bliek voor zich te winnen. Dat gebeurt 
met rock & roll, nederpop, popklassie-
kers of smartlappen. Het repertoire 
bevat al meer dan 300 nummers.
Ruzies zijn er tussen de heren de afge-
lopen 15 jaar nauwelijks geweest. Wel 
‘meningsverschillen’, die na enkele dis-
cussies en een goede borrel weer snel 
tot het verleden behoorden. Want 
koppigheid bezitten ze alle drie in 
hoge mate. Toch zorgt de passie voor 
muziek, de adrenaline die ze krijgen 
tijdens en na een optreden, dat stop-
pen niet in hun hoofd opkomt. Inte-
gendeel, de rollators met gitaar en 
versterker staan al klaar, zodat ze over 
een aantal jaar als bewoners van zorg-
centrum De Akkers hun medebewo-
ners met zang en muziek kunnen 
vermaken.



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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Ter inzage leggen
De ‘Sectorale structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020’ ligt met 
ingang van 25 oktober 2013 gedurende zes weken op het gemeente-
huis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. Het 
ontwerp ‘Sectorale structuurvisie Wonen 2013-2020’ kan op het ge-
meentehuis worden ingezien bij de receptie.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl.
Het ontwerp kan rechtstreeks worden ingezien via onderstaande 
deeplink:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.SVWoonvisie201301-C001

Reactie
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een reactie naar voren brengen. Een schriftelijke reactie 
dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Nuenen, postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. Een mondelinge zienswijze kan ook kenbaar 
worden gemaakt bij mevrouw P. Jansen van de afdeling Ontwikkeling 
& Handhaving (040 – 2631 644).

Nuenen, 24 oktober 2013
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Inspraak HOV2 / Europalaan 
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend, dat zij 
voornemens zijn het definitieve ontwerp van HOV2 / Europalaan aan 
de raad ter vaststelling voor te leggen. Daarvoor is een inspraakdo-
cument opgesteld met daarin vier varianten voor het ontwerp van de 
HOV2 / Europalaan.

Inspraak 
Het inspraakdocument en de daarbij behorende stukken liggen van 
vrijdag 25 oktober tot en met donderdag 5 december 2013 voor een 
ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Ontwikkeling en 
handhaving, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
In deze fase wordt er (nog) geen gelegenheid geboden aan onafhan-
kelijke instanties als bedoeld in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
om advies uit te brengen.

Binnen voormelde termijn van tervisielegging kan verder iedereen 
schriftelijk zijn zienswijze op het inspraakdocument indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, 
postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Hiertoe 
kan een afspraak worden gemaakt op het gemeentehuis. Bel daarvoor 
met (040) 2631 631. Indien u een zienswijze heeft, dan kunt u die ook 
per e-mail toezenden aan hov2@nuenen.nl.

De eventueel ontvangen zienswijzen worden betrokken bij de vaststel-
ling van het definitieve ontwerp HOV2 en bij de voorbereiding van 
bestemmingsplannen waarin de aanleg van het definitieve ontwerp 
wordt mogelijk gemaakt. 
De vaststelling van het definitieve ontwerp door de gemeenteraad is 
gepland in februari 2014.
De daadwerkelijke realisatie van het definitieve ontwerp kan pas be-
ginnen nadat de raad de vigerende bestemmingsplannen heeft gewij-
zigd op de onderdelen waar dat nodig is.

Kennisgeving voorbereiding aanpassing bestemmingsplan 
In verband met deze besluitvorming moeten onderdelen van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan worden aangepast. Om die reden 
maken burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat 
zij een herziening van het ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West’ voorberei-
den. 
Het gaat er hierbij met name om, mogelijk te maken de busbanen aan 
de buitenkant van de Europalaan te leggen. Het geldende bestem-
mingsplan gaat er nog vanuit dat de busbanen centraal in de Europa-
laan zouden worden aangelegd. Over dit plan zal nog formeel overleg 
plaatsvinden, met bijvoorbeeld het Waterschap.
In het kader van het bestemmingsplan zullen ook de daarvoor ver-
eiste deelonderzoeken worden uitgevoerd, zoals waterhuishoudkundig, 
akoestisch en luchtkwaliteitsonderzoek.
Om deze onderzoeken gericht te kunnen uitvoeren, moet eerst bekend 
zijn naar welke variant de voorkeur uitgaat.

Informatieavond
Wij wijzen u op de mogelijkheid om informatiebijeenkomsten bij te 
wonen. 
Deze worden gehouden in (de raadzaal van) Het Klooster, Park 1 in 
Nuenen, op de volgende dagen:

•	 Inspraakavond	1,	Maandag	25	november	2013,	
 van 20.00 tot 22.00 uur (onder voorbehoud)
•	 Inspraakmiddag,	Donderdag	28	november	2013,
 van 15.00 tot 17.00 uur (onder voorbehoud)
•	 Inspraakavond	2,	Donderdag	28	november	2013,
 van 20.00 tot 22.00 uur (onder voorbehoud)

Nuenen, 24 oktober 2013.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

COLLECTE
In de week van 27 oktober t/m 2 november 2013 wordt gecollecteerd 
door Stichting Diabetes Fonds.

AFVALINZAMELING
Snoeihout
In oktober houdt de gemeente Nuenen c.a. een inzameling van snoei-
hout. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of 
meerdere stickers kopen bij de afd. bevolking op het gemeentehuis. U 
moet hiervoor een afspraak maken, u kunt bellen (040-2631631) of 
digitaal een afspraak maken op www.nuenen.nl.
Een sticker kost euro 8,30. Voor dit bedrag kunt u 1 collo laten opha-
len. 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. 
De inzameldag voor snoeihout is woensdag 30 oktober.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvragen reguliere omgevingsvergunningen 
op:
•	 17	oktober	2013,	Alvershool	7,	5674	RN	–	oprichten	paardenstal	

(BOUWEN);
•	 17	oktober	2013,	Buizerdlaan	10,	5672	VS	–	aanbouwen	aan	ach-

terzijde woning (BOUWEN)

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.
Deze aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan geen bezwaarschrift 
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is 
verleend.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 17	oktober	2013,	Laar	76,	5674	PB	–	het	ten	dele	gewijzigd	uitvoe-

ren van de draagconstructie (BOUWEN);
•	 17	 oktober	 2013,	 Beekstraat	 28,	 5671	 CT	 –	 oprichten	 schuur	

(BOUWEN,	GEBRUIK	GRONDEN	OF	BOUWWERKEN	IN	STRIJD	
MET	BESTEMMINGSPLAN	EN	MONUMENT	SLOPEN,	VERSTO-
REN,	VERPLAATSEN	OF	WIJZIGEN);

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

PUBLICATIE
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. hebben 
de volgende verkeersbesluiten genomen:
- Aanleg algemene gehandicapten parkeerplaats Heuvel 15
- Parkeerverbod Enodedreef

Bezwaarmogelijkheid
De  verkeersbesluiten liggen vanaf heden, zes weken voor eenieder ter 
inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 
te Nuenen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang 
rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na 
de dag waarop deze bekend zijn gemaakt een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA 
Nuenen. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
- uw naam;
- uw adres;
- de datum van verzending;
- uw handtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener 
van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden 
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder 
schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Digitaal indienen bezwaarschrift
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. U kunt dat doen via de website www.
nuenen.nl door gebruik te maken van het formulier “Digitale brief met 
DigiD”.	U	zoekt	op	de	website	in	het	Digitaal	Loket	in	“alle	producten	
en diensten” onder de letter B naar “bezwaar en beroep”. Op die pa-
gina kunt u onder de knop “voorwaarden” worden doorgeleid naar 
het bedoelde formulier voor het digitaal indienen van uw bezwaar-
schrift. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand-
tekening (DigiD).

De verkeersbesluiten zijn ook op www.overheid.nl te raadplegen.

PUBLICATIE
Ontwerp ‘Sectorale structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020’; 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken op 
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat de ‘Sectorale structuurvisie Wonen 2013-2020’ wordt voorbereid. 

Ontwerp ‘Sectorale structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020’
Het ontwerp ‘Sectorale structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020’ 
bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid op 
het gebied van wonen en volkshuisvesting. De sectorale structuurvisie 
gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorge-
nomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. Dit onderdeel wordt 
nader uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. 

De structuurvisie en het uitvoeringsprogramma vormen samen de 
uiteindelijke structuurvisie zoals bedoeld in 2.1 van de Wet ruimtelijke 
ordening. 
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SERVICEPUNT
Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoonnummer:	(040)	283	16	75.
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

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

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 25 & 26 Okt: 
Holl. Broccoli, 1/2 kilo ................ 0,69
Peulen, 100 gram ................................... 0,99
champignons, per bakje ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 28 OktOBer:

Zuurkool uit ‘t Vat, hele kilo . 0,99
DINSDag 29 OktOBer:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo ... 1,35
WOeNSDag 30 OktOBer:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............ 0,99
DONDerDag 31 OktOBer:

gekookte Bietjes, 1/2 kilo .. 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 25 t/m 31 Okt:

muskaat Pompoen, hele kilo 0,99
Bamipakket, 1/2 kilo ...................... 0,99
Broccoli-salade, 250 gram ....... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  1,99

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

     

KERSVERS
Ook voor al uw wild!!

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

Lekkers van de Echte Bakker!!!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

SUPERKNaLLERS!
BROOD VD WEEK (TOSCaaNS)

 € 1,75
CHOCOLaDEBROODJES

 2 + 1 GRATIS
aPPELFLaPPEN

 2 + 2 GRATIS
EIERKOEKEN

 6 voor € 2,50
CHIPOLaTaVLaaI

 € 8,95 
HaLVE CHIPOLaTaVLaaI

 € 4,95
HEEL GRaaG TOT zIENS

IN ONzE VERNIEUWDE WINKEL!

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Bij 2 Verse Kip Schnitzels 
.......... Tomatensalsa GRATIS
Caprese Al Forno
100 gram ......................................2,45
Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenhamsalade GRATIS

Broodje Krabsalade
per stuk .........................................3,00
Kruidentuintje
100 gram ......................................1,80

Dit moet u geproefd hebben!!!
Black Angus Sukade
100 gram ......................................1,95

kOOPJe

SPecIal

SPecIal

geldig 21 t/m 26 oktober

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

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

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Bestel nu ook online:
www.slijterijvanlieshout.nl

The Famous Grouse
Nu met magazine cadeau!

70cl… €14,50
Jägermeister

Nu met gratis Jäger-bril
70cl… €12,95

Olifant
Jonge jenever

100cl… €10,95
Groot assortiment

Belgische- en bockbieren
Acties geldig tot en met 14 november



Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

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

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Donderdag 24 oktober zal onze nieuwe menukaart ingaan, 
die in het teken van de herfst en het wild staan.

Menu Olijf € 34,50 per persoon
Voorgerecht | tussengerecht | hoofdgerecht | dessert

Pastrami hert | uienjam | Vadouvan mayonaise
***

Kabeljauw | pompoen | aceto balsamico | olijfolie
***

Snoekbaars | gamba
óf

Wildzwijnhaasfi let | paddenstoelen | groene kool
appel | mosterd | gnocchi

***
Witte chocolade | bramen | crostata | olijfolie vanille ijs

De wijnen die wij per glas schenken zijn, zoals u van ons 
gewend bent, weer aangepast aan de nieuwe menukaart 

én het seizoen.

Wij kijken er naar uit u te mogen ontvangen.

Nu ook 25% korting op Cedeko’s elektrisch bediende: Dubbel Rolgordijnen, 
Finesse en Rolgordijnen. Elektrische bediening nu al leverbaar vanaf € 85,- meerprijs.
Actieperiode: vanaf heden t/m 15 november 2013. Vraag uw Cedeko dealer naar de voorwaarden.

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

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

25% 
25% 
25% korting

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

Uw Cedeko dealer:

Auto Service Verbroekken

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

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

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

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

 Leven
gaat voor.
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Gratis fietsverlichtingscontrole 
bij Parkhof en Kernkwartier
‘Verlichte fiets een bittere noodzaak'. Onder dit motto houdt Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Nuenen gratis fietsverlichtingscontroles. Op zaterdag 
26 oktober is de Nuenense afdeling tussen 10.00 uur en 17.00 uur te vinden 
bij winkelcentrum Parkhof en op 2 november bij het Kernkwartier. Op 4 
november vinden fietsverlichtingscontroles plaats op het Pleincollege Nue-
nen en op nader te bepalen data ook op de Nuenense basisscholen.

Naast deze controle en voorlichting 
zullen zo mogelijk ook kleine repara-
ties ter plaatse worden uitgevoerd in 
samenwerking met Wielershop Rubi-
no. Met deze actie brengt VVN Nue-
nen in dit donkere jaargetijde het ge-
bruik van fietsverlichting onder de 
aandacht van het publiek. Goed ge-
drag wordt beloond. Elke gecontro-
leerde fietser met goede fietsverlich-
ting en reflectie krijgt een attentie 
aangeboden.
Boetes: Rijden zonder voor- en/of 
achterlicht: € 45,- . Geen reflectie op 

achterzijde, trappers of wielen: min.     
€ 30,-.  
Op 4 plaatsen in Nuenen zijn er ook 
reverse graffiti geplaatst, een milieu-
vriendelijke en innovatieve manier om 
de fietsers er op te attenderen de ver-
lichting ook áán te zetten. 

Ouderavond jongens/meisjes: 
het is echt anders
Donderdag 7 november vindt om 20.00 uur op basisschool de Nieuwe Linde 
te Nuenen een bijeenkomst plaats over het verschil tussen jongens en meis-
jes. 
Afgelopen tientallen jaren hebben we 
geleefd in de veronderstelling dat jon-
gens en meisjes in wezen hetzelfde 
waren. Nieuw wetenschappelijk on-
derzoek heeft aangetoond dat jongens 
en meisjes wel gelijkwaardig zijn, 
maar niet gelijk, iets wat in de praktijk 
van alle dag al zolang merkbaar is.

Spreekster Hanneke Poot- van der 
Windt is kinderfysiotherapeut en do-
cent en spreekt vanuit haar professio-
naliteit over kinderen. Ze geeft haar 
kennis over de verschillen in de ont-
wikkeling tussen jongens en meisjes 
biedt de mogelijkheid om kinderen te 
helpen en uit te dagen naar hun moge-
lijkheden. 
Hierdoor ontstaat begrip, waardoor 
we anders naar hen kunnen kijken en 

waarderen. “Vanuit mijn vakgebied 
gaan we het hebben over de ontwikke-
lingsgebieden voor jongens en meisjes 
en wat zij nodig hebben om zich goed 
te kunnen ontwikkelen. In de leeftijd 
tussen 0 en 18 ontwikkelen kinderen 
namelijk een eigen identiteit, maar 
daarvoor hebben ze wel ruimte nodig”, 
aldus Hanneke. “Daarnaast bespreken 
we spelen en activiteiten die goed zijn 
om jezelf te ontwikkelen als kind en 
hoe u deze kunt aanbieden”.
Wilt u aanwezig zijn tijdens deze bij-
eenkomst dan kunt u zich aanmelden 
via www.cjgnuenen.nl of stuur een 
email naar info@cjgnuenen.nl. Ook 
kunt u zich aanmelden via het service-
punt, Berg 22 te Nuenen of bel 040 - 
2831675. Op de avond is een boek 
voor € 5,- te koop over dit onderwerp. 

Woningnood 
IJsvogels deels opgeheven!
Het nog jonge natuurgebied de Mosbulten op de grens van Nuenen, Laar-
beek en Son wordt nog interessanter dan het al is. Het wordt niet alleen een 
stukje groter, maar na een aantal verbeteringen zal er ook iets gedaan zijn 
aan de woningnood onder ijsvogels. Op zaterdag 26 oktober gaan leden van 
de Knotgroep van IVN Nuenen aan de slag.
De Mosbulten is  een natuurgebied dat 
in 2001 is aangelegd als compensatie 
voor natuur die verloren is gegaan 
door de aanleg van de A50. Sindsdien 
is het een gebiedje geworden dat zich 
mag verheugen in een groeiende be-
langstelling. Maar het gebied zal er bij 
winnen als straks een sparrensingel is 
omgezet in een inheems loofbos met 
struweel. Daardoor wordt het leefge-
bied voor vlinders en andere insecten 
vergroot. 

Het landschappelijk niet passende 
sparrenbos, dat gelegen is naast de 
toegang op Olen, is eigendom van de 
familie Meulendijks. Die geniet zo van 
het gebied dat ze het nog mooier en 
meer divers wilde maken door de 
sparren te verwijderen. De familie 
nam daartoe contact op met het Bra-
bants Landschap (BL). Deskundigen 
van het BL hebben toen een plan ge-
maakt. Grotere rijkdom aan planten 
en dieren moet er het gevolg van zijn. 
Het ven is opgeschoond en is nu weer 
zichtbaar, de sloot heeft natuuroevers 
(flauwe taluds) gekregen. Deze flauwe 
taluds bevorderen de ontwikkeling 
van natuurlijke vegetatie voor onder 
meer amfibieën en libellen. De veran-
deringen zullen er ook toe leiden dat 
de oevers het kwelwater beter kunnen 
opvangen, wat weer leidt tot een rijke-
re flora. Knotwilgen worden in ere 
hersteld en er worden enkele nieuwe 
gepoot. 

Het spannendste element is wellicht 
de ijsvogelwand die geplaatst wordt 
aan de oever van het geschoonde ven. 
Een betonnen wand met gaten erin die 
de ijsvogel moeten verlokken tot het 
uitbroeden en groot brengen van een 

nieuwe generatie ijsvogels. De keer-
wand komt aan het water te staan en 
wordt aan de achterzijde aangevuld 
met aarde. Nestel- en broedmogelijk-
heden voor de ijsvogel, die al geruime 
tijd gesignaleerd is in het gebied, moe-
ten daardoor verbeteren. Een en ander 

gebeurt in eendrachtige samenwer-
king  tussen de familie Meulendijks, 
het Brabants Landschap en de knot-
wilggroep van IVN Nuenen.
Zaterdag 26 oktober gaan leden van 
de Knotgroep van IVN Nuenen aan de 
slag om onder meer de ijsvogelwand af 
te werken. Om 14.00 uur wordt de 
wand ‘overgedragen’ aan de natuur. 
Realisering van dit project is ook mo-
gelijk gemaakt door bijdrages van Co-
ordinatiepunt Landschapsbeheer, 
Provincie Noord-Brabant en de Nati-
onale Postcode Loterij. Het IVN-Nue-
nen, met name De Knotgroep, heeft 
de subsidie aangevraagd. Voor meer 
info Knotgroep IVN-Nuenen  040-
2836323 of J.Kempers@onsnet.nu.

Nuenen, Helmond, 
Mierlo en Geldrop 
bedankt!
Op 5 oktober heeft Sam's Kleding-
actie voor Mensen in Nood in Nue-
nen, Helmond, Mierlo en Geldrop 
een kledinginzameling gehouden. 
Dankzij de vrijwillige hulp van 
diverse mensen en de goedgeefs-
heid van burgers werd in totaal 
3.780 kg kleding ingezameld.
De opbrengsten 
waren als volgt verdeeld:
• Nuenen   650 kg.
• Helmond 1000 kg.
• Mierlo  1450 kg.
• Geldrop   680 kg.
Wij danken iedereen hartelijk die hier 
aan heeft bijgedragen! De opbrengst 
van de ingezamelde kleding gaat naar 
de projecten van Cordaid Mensen in 
Nood. Dit najaar vraagt Sam's Kle-
dingactie extra aandacht voor een 
project van Cordaid in Zuid India. 
Het zuiden van India wordt met grote 
regelmaat getroffen door overstro-
mingen en cyclonen. De slechte hui-
zen van met name de kastelozen (Da-
lit) worden volledig vernield. Om 
mensenlevens te redden, bouwt Men-
sen in Nood samen met de lokale or-
ganisatie Kalvi Kendra aan vijf nieuwe 
evacuatiecentra. Help ook mee; do-
neer je oude kleding bij Sam's!
Voor meer informatie over Sam's Kle-
dingactie en de gesteunde projecten 
kunt u kijken op www.samskledingac-
tie.nl of bellen naar 073-687 1060.

Uit d’n hoek…
MvdG

Geen heden zonder verleden, geen toekomst zonder heden. Oktober is 
de maand van de geschiedenis, de tiende editie inmiddels. Het thema dit 
jaar is Vorst & Volk want Nederland heeft dit jaar 200 jaar een koningshuis.
Geen vorst zonder volk, een volk kan wel zonder vorst. De Nederlandse 
vorsten hebben dan ook met een gerust hart hun land verschillende ke-
ren kunnen ontvluchten door de eeuwen heen.
 Op de bijbehorende website staan de activiteiten per provincie. 
In Noord-Brabant is het meeste natuurlijk rond Breda te doen, de oude 
Oranjestad. In de regio Zuidoost-Brabant is het rustig. Worstenbroodjes 
bakken in Luyksgestel en sigaren maken in Bergeijk zijn de activiteiten het 
dichtste bij Nuenen. Dorine Hermans geeft een lezing in Veghel. Dat was 
het wel zo’n beetje. Dat zegt genoeg over de relatie Zuidoost-Brabant en 
Oranjehuis.
 Pastoors en bisschop waren hier lang vorst. Philips was het van 
Eindhoven, dat is nu Rob van Gijzel. Wie is eigenlijk de heerser van Nue-
nen?

Edwin Coolen

Avondactiviteiten IVN Nuenen 
tijdens Nacht van de nacht
Op zaterdagavond 26 oktober wordt door IVN Nuenen avondactiviteiten 
georganiseerd in het kader van de landelijk georganiseerde “Nacht van de 
nacht”. Het thema van dit jaar is: lichtvervuiling.

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.

Het betoog van de heer Koolhaas is mij uit het hart gegrepen.
Gedurende de laatste week was ik gedwongen om vele malen via de Europalaan/
Sterrenlaan naar Eindhoven te rijden. En omgekeerd natuurlijk. Wat is mij opge-
vallen?
We zijn twee rijbanen kwijt, met alle gevolgen van dien, opstoppingen in de och-
tenduren, veel meer verkeerslichten die niet echt op elkaar afgestemd zijn. Gevolg: 
Extra brandstofgebruik door stoppen en optrekken. Over CO2 uitstoot wil ik het 
geeneens hebben, ik ben klimaatscepticus.
In de bussen die ik gezien heb, (twee, drie?) zit nauwelijks iemand.
Komend vanuit Eindhoven heb ik al diverse automobilisten gezien die de busbaan 
opreden. Kan ik mij voorstellen: de route is allesbehalve duidelijk.
Ik wacht op het eerste ongeluk bij de busoversteek ter hoogte van de Smits van Oy-
enbrug.

Concluderend: Over dit project is niet nagedacht. Overigens is Nuenen (en ook 
Eindhoven trouwens) daar goed in: Heeft iemand al eens het resultaat van de ver-
keersmaatregelen rond de kruisingen Meijerijlaan/Opwettenseweg en Cockeveld/
Opwettenseweg geanalyseerd c.q. gecontroleerd? Als daar een agent gaat staan, 
kan hij in een uur zijn voorgeschreven aantal overtredingen opschrijven. Of de re-
sultaten van de 30 km. zone op de Opwettenseweg? Een onzinnige maatregel.
Gemeenteraad: hou op met dit soort geldverslindende projecten. Denk na en laat 
er –  als jullie zelf die deskundigheid niet hebben –  eens iemand naar kijken die er 
écht verstand van heeft.

Theo van Leeuwen, 
Brabantring 19,  5672 EE Nuenen

Dit evenement vindt plaatst op het 
voormalige steenoventerrein en het 
aangrenzend bos op Eeneind. Tijdens 
deze ‘duistere’ activiteiten kan de 
schoonheid van de nacht worden be-

leefd. Onder leiding van natuurgidsen 
maken de deelnemers een korte bos-
wandeling. Onderweg wordt aandacht 
besteed aan bijzondere activiteiten zo-
als: geluiden, sterren kijken, fotografe-
ren in het donker en het leven van 
nacht-actieve dieren zoals enige vlin-
der- en vogelsoorten.
Start aan het einde van de Parallelweg 
op Eeneind, Nuenen om 19.30 uur of 
per fiets vanaf het Klooster, Park 1 
Nuenen 19.10 uur. Bij nat weer is wa-
terdicht schoeisel sterk aanbevolen. 
Info: 040-2421423.

HOV2 en de prietpraat van meneer 
Langenhuijsen
Graag reageer ik op het stukje van meneer Langenhuijsen in Rond de Linde van 
vorige week.
Jammer dat hij inhoudelijk niet in gaat op de extra variant HOV2 van het actie-
comité “Tot hier  en niet verder.”
Als hij de website van het actiecomité beter had bekeken,had hij daar kunnen le-
zen welke doelen het comité met haar variant wil bereiken. Deze luiden. Ik citeer: 
“Wij willen zo min mogelijke aanpassingen aan de bestaande infrastructuur in 
Nuenen en stellen dan ook voor om het HOV2-tracé te stoppen vóór de Geldropse-
dijk. In ons dorp kan het HOV2 zijn weg volgen over de bestaande infrastructuur 
ondersteund door intelligente  stoplichten. 

Dit voorstel past binnen eerder door  de gemeente gemaakte afspraken met de ge-
meente Eindhoven en de provincie en zorgt ervoor dat:
• ons mooie dorp niet in tweeёn wordt gedeeld door een mega-rotonde, (van 
Geldropsedijk t/m kruising Vallestap)
• geen geld wordt uitgegeven dat er niet is waardoor de financiéle positie van        
Nuenen niet  nog verder verslechtert en de WOZ-belasting niet nog hoger wordt.
• het dorpskarakter en groenvoorzieningen niet onherstelbaar wordt beschadigd.
• er geen sluipverkeer ontstaat in onze woonwijken.
• er geen extra verkeersbelemmeringen en –ergernissen komen in onze dorpskern.
Einde citaat.

Kennelijk is hij ook niet op de hoogte van wat er in de raadscommissie  Ruimte van 
27 augustus en 1 oktober j.l. besproken is, waarin de extra en goedkopere variant 
van het actiecomité is opgenomen en deze samen met de drie gemeentelijke vari-
anten mee te nemen in de inspraak. Als meneer Langenhuijsen goed had opgelet, 
had hij toen ook kunnen constateren, dat vijf raadsfracties, waaronder Nuenens 
Belang, de opvattingen van het actiecomité delen en achter de extra-variant 
staan. Ook ruim1700 burgers steunen deze extra-variant.

Nu hij dit niet allemaal heeft meegenomen in zijn stukje, komt hij bij mij over als 
iemand die een beetje in de war is en het verschil niet weet tussen prietpraat, klets-
praat en zwetspraat.

Mr. Jacques Leemans, fractievoorzitter Nuenens Belang, 
Mulakkers 3, Nuenen

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Het Klooster
‘Waarom mannen 
sex willen en 
vrouwen liefde’
Dinsdag 29 oktober is het toneel-
stuk ‘Waarom mannen sex willen en 
vrouwen liefde’ te zien in Het Kloos-
ter. Een hilarische theatervoorstel-
ling over de verschillen tussen man-
nen en vrouwen. 

Vrouw: ‘Maakt deze jurk m’n kont dik?’ 
Man: ’Nee schat, dat doet die doos 
bonbons van daarnet…’ Een hilarische 
toneelvoorstelling gebaseerd op de ge-
lijknamige wereldberoemde bestseller. 
Een voorstelling voor alle vrouwen die 
meer over De Man te weten willen ko-
men en voor alle mannen die hopen De 
Vrouw beter te begrijpen. Adam en 
Eva, Henk en Ingrid, Romeo en Julia, ze 
blijven elkaar verbazen. Maar zowel 
voor alle vrouwen als voor alle mannen 
geldt: je kunt niet met, maar zeker ook 
niet zonder!
De voorstelling wordt gespeeld door 
een aantal bekende acteurs, namelijk 
Alfred van de Heuvel, die bekend is van 
de televisieserie ‘Kinderen geen be-
zwaar’ en de toneelvoorstelling ‘Mid-
life!’. Joey Ferre bekend van onder an-
dere de musical ‘Saturday Night Fever’ 
en het programma Live4you dat op 
zondag te bewonderen is. En Dorien 
Haan, die onder andere een rol heeft 
gehad in de theatervoorstelling ‘Help, 
ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt’. 
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 24,50 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunt u be-
stellen via www.hetklooster.org of van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via tel. 040 -284 33 99.

Het Klooster 
De Oer-Purpers in met 
‘Toen We Jongens 
Waren’ 
Op donderdag 31 oktober zijn de 
Oer-Purpers in Nuenen voor de try-
out van de nieuwste voorstelling 
‘Toen We Jongens Waren’. Een vro-
lijke en onbezorgde voorstelling die 
gevuld is met humor en muziek!

Erik Brey, Jan Dagevos en Haye van 
der Heyden begonnen in 1978 close 
harmony-liedjes te zingen en maakten 
daar muzikaal variété van dat hen op 
slag wereldberoemd in Nederland 
maakte. Het leven stuurde ze echter 
ieder al snel een andere kant op, maar 
roept ze nu terug om stil te staan bij 
waar ze ooit aan begonnen waren. 
Ruim 35 jaar na hun eerste optreden 
komen de drie oprichters van de groep 
Purper bijeen voor een ongedwongen 
samenzijn met liedjes uit de periode 
1925-1965 en acts van toen en nu. Dat 
alles wordt aangevuld met verhalen 
uit het leven, de media en de huisart-
senpraktijk en dat alles in het kader 
van: beter een theaterprogramma dan 
een sportauto, een jonge vriendin of 
een toupetje. De muzikale begeleiding 
hebben de heren zelf in handen. Zo 
wisselen de drie voortdurend van in-
strument; gitaar, contrabas en piano. 
Deze afwisseling geeft ze de vrijheid 
om los over het toneel te bewegen en 
makkelijk op elkaar in te spelen.
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 18,50 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunt u be-
stellen www.hetklooster.org of van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via tel. 040 -284 33 99.

Het afrodisiacum 
genaamd Bokbier
Door Mariët Jonkhout

Het is alweer een paar weken in oktober, de dagen worden merkbaar korter 
en de terrasjes langzaam leger. Na volgende week gaat de klok alweer een 
uurtje terug en wordt het weer wintertijd, tijd van knus op de bank met een 
heerlijk wijntje of met een biertje dat past bij deze maanden, een bokbiertje.
Toch nog even genietend van de laatste warme zonnestralen op het terras 
van mijn vaste kroeg kijk ik op de speciale bierkaart en kies alvast een bok-
je; je kunt maar voorbereid zijn. Als het biertje voor me staat, vraag ik me af 
waar de naam bokbier nu eigenlijk vandaan komt. Helaas zitten er geen 
echte kenners op het terras dus thuisgekomen maar eens aan de google, 
natuurlijk wel nadat ik mezelf nog een biertje had ingeschonken. En dit is 
wat ik vond.

Bokbier, ook wel Bockbier genoemd, 
is een eenmalig gebrouwen, typisch 
seizoensbier. Het Alcoholpercentage: 
meestal 6½ vol.%. De kleur van de na-
jaarsbok is robijnrood, smaak en aro-
ma hebben zowel veel 'mout' als 'cara-
mel' in zich: gebrand-bitter en zoet. 
Meestal wordt als serveertemperatuur 
8-10ºC aangehouden. Bokbier wordt 
van oudsher gebrouwen van de nieu-
we-oogst-gersten. Volgens een oude 
Germaanse overlevering is bokbier uit 
noodzaak ontstaan. Als dank voor de 
voorspoedige groei van de veestapel 
moesten de Germanen een bok aan de 
goden offeren en als dank voor een 
goede oogst, bier. Om hun dure bok-
ken te sparen bedachten ze een list: ze 
brouwden een speciaal bier, dat ze 
Bokbier noemden. Dit werd in het 
vervolg geofferd in plaats van zowel de 
bok als het bier. In de Middeleeuwen 
was het bier uit het stadje Einbeck (bij 
Hannover) geliefd en beroemd. Een 
der Einbecker brouwer-zonen was de 

zoveelste in de rij bij de overerving en 
zou dus nagenoeg buiten de boot val-
len. Hij zocht (en vond) zijn emplooi 
ergens anders: hij trouwde met een 
meisje uit het verre München en ves-
tigde zich daar ook na zijn gezellen-
tijd. Hij trad in dienst van een brouwe-
rij en brouwde er bier naar Ein-becker 
recept. De klanten waren enthousiast 
en bestelden "dat bier uit Einbeck", la-
ter kortweg "Einbeck" genoemd. Dia-
lect, de tijd en verbastering doen dan 
de rest.
Graaf Albrecht V van Beieren was dol 
op dat ene bier, dat hij met grote vaten 
tegelijk speciaal uit Einbeck liet ko-
men (Nu zou je dat zo niet zeggen, 
maar Beieren was tot de verwoestin-
gen in de 30-jarige oorlog (1618-1648) 
een echt wijnland; bier werd geïmpor-
teerd). Maar ja, de wegen alsook de 
transportmiddelen konden niet altijd 
het consumptietempo bijhouden. Zo-
doende moest de dorstige graaf zijn 
lievelingsdrank nogal eens ontberen. 

Geslaagde lampionnenoptocht 
Brede school Vrouwkensakker
Donderdag 17 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse lampionnenoptocht.
Vanaf 18.00 uur waren alle kinderen en ouders/verzorgers van peuterspeelzaal ’t 
Dwersliggertje, basisschool De Nieuwe Linde, Korein Kinderplein Vrouw-
kensakker en Korein Kinderplein Jacobushoek welkom in de gezellig versierde 
aula voor soep en een lekker broodje. Nadat alle buiken gevuld waren ging men 
onder muzikale begeleiding van S.C. ’t Eenoodje op pad. Net als afgelopen jaren 
ging de route door de wijken rondom Brede school Vrouwkensakker. De gezelli-
ge optocht met verklede kinderen en vrolijke muziekklanken trok veel bekijks in 
de straten.
 

Geslaagde lampionnenoptocht B.S. Vrouwkensakker.

Verstuurd vanaf mijn iPad

20 paar schoenen 
Elwien Bibbe

Soms heb je het opeens over iets heel anders bij een biertje en een nootje. Zo 
klonk het compleet out of the blue..:" Een vrouw heeft gemiddeld 20 paar schoe-
nen ....en daarbij werd ik door een viertal mannen vragend aangekeken. Nee, ik 
had geen 20 paar, wist ik zeker, wel heb ik een paar schoenen staan, die ik nooit 
draag. Maar niet in de verhouding 3: 4. Even gauw tellen: ik heb wel 3 paar golf-
schoenen, maar een paar moet ik weggooien, 2 paar tennis, (indoor en outdoor), 
en 1 paar hardloopschoenen. Er staan ook nog 3 paar rubber laarzen, maar die 
zijn niet allemaal van mij en 2 paar skates.... Maar eenmaal door verstand over-
mand (lees gevallen) skate ik niet meer. Dus tellen die niet meer mee. Een paar 
Dachstein en een paar voor minder geaccidenteerd terrein.....

En 1 paar roze croques, waarmee ik al stoepje vegend de blits maak... slippers.. 
Maar dat zijn niet de schoenen die de Britse onderzoekers bedoelen.... In het 
echt heb ik 1 paar laarzen en 3 paar laarsjes, waarvan ik 1 paar speciaal bewaar 
voor carnaval.
Blauwe en bruine met ijzerbeslag, instap en 3 paar met riempjes en zwarte en 
bruine….
En nog drie paar oerdegelijke, maar sinds ik het oerdegelijke heb laten vallen, 
staan die te verstoffen in een hoekje en kunnen dus weg!

Zo af en toe doe ik wel eens mee met de damespraat en klaag ik over zere hielen 
en tenen. “Komt door mijn pumps”. En dan is het even stil. En dan klinkt het: “Jij 
hebt helemaal geen hoge hakken...” en dat is natuurlijk ook zo.
Ik heb nu nog 19 paar, net onder het gemiddelde. Dus ik moet weer naar de win-
kel!

Dat zinde hem niet en hij kocht een 
Einbecker brouwer weg en liet het bier 
in München brouwen. De dokters in 
de streek van Einbeck hadden de ge-
woonte aan personen met slaapstoor-
nissen 2 grote glazen van het plaatse-
lijke bruine bier voor te schrijven, te 
nemen 's avonds voor het slapengaan. 
"Helaas" had deze magische drank het 
omgekeerde effect en toonde zich eer-
der een afrodisiacum (geslachtsdrift 
prikkelend middel) dan een slaapmid-
del. Zó erg zelfs dat de respectievelijke 
dames, die teveel last kregen van hun 
opdringerige mannen, dit bier gingen 
noemen naar het dier, dat in alle my-
thologieën als het symbool van de on-
verzadigbare viriliteit aangezien werd: 
de bok, dus.

Prins der Dwèrsklippels Nuenen
De PKC van carnavalsvereniging De Dwèrsklippels heeft een nieuwe Prins 
uitgekozen om Carnaval in 2014 weer te laten slagen zoals alle andere jaren. 
Maar zo’n keuze wordt niet zomaar bekend gemaakt. Het gonst van de 
geruchten in Nuenen. De één denkt nog beter dan de ander te weten wie de 
nieuwe Prins of Prinses zal worden. Het blijft nog even gissen...

Er zijn wel enkele aanwijzingen waardoor de Nuenenaar te weten kan komen wie 
het zal zijn. 

Hierbij de eerste drie:
1. Ze verhuisden van het Centrum naar het Oosten
2. Ze doen het licht niet uit
3. Adjudant was al eens Prins

Hierna treft u nog twee keer 3 nieuwe aanwijzingen in de Rond de Linde aan en 
op maandag 11 november 2013 wordt Witte Rook verwacht in het Park van     
Nuenen bij het Dwersklippel monumentje. Daar krijgt u de laatste hints. Op 16 
november is dan de onthulling in residentie Het Klooster van die gene die de kar 
gaan trekken voor het carnavals jaar 2014. Het belooft een hele happening te 
worden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Kijk voor alle andere activitei-
ten en programma op de site www.dwersklippels.nl.

CARNAVALARIA

Wie wordt de nieuwe Prins(es) 
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 9 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden welke de kar gaat trekken 
tijdens carnaval 2014 en dus de scepter overneemt van Prins sJooosje en zijn 
adjudant onsJon.

De avond begint om 20.00 uur in de ‘Multi Functionele Accommodatie’ (MFA ), 
De Koppel 1 in Nederwetten. Om 11 over 11 zullen de nieuwe Prins(es) en ge-
volg gepresenteerd worden. Er zijn inmiddels al diverse speculaties over wie dat 
zullen zijn. Er kan een fantastische prijs gewonnen worden door diegene die 
raadt wie de nieuwe Prins(es) is. Om iedereen te helpen volgen hier de laatste 
vier van de 11 aanwijzingen in de vorm van afbeeldingen die van toepassing zijn 
op de nieuwe Prins(es). Kijk voor meer informatie ook op www.dewetters.nl Ie-
dereen is welkom en de toegang is gratis.

Jachtseizoen geopend, deel twee
Het is de Prinsenkeuze Commissie (PKC) van de Narre-Kappen al snel duidelijk 
geworden dat er meer, veel meer hints nodig zijn om de nieuwsgierigen de goede 
richting in te wijzen. Velen, zo niet iedereen, zitten nog steeds op een verkeerd 
‘spoor’. Alles lijkt wat het is, maar niets is wat je denkt. Vertrouw vertrouwelin-
gen niet en volg een eigen route. Aangezien de leden van de PKC gelukkig niet de 
beroerdste zijn, volgen hieronder de twee nieuwe hints. 

3. Standplaats is Gerwen.
4. Ze gaan gelijk op.

Op 23 november zal voor velen pas het ‘kwartje’ vallen. Hiervoor wordt iedereen 
uitgedaagd om tijdens het Prinsenbal een gokje te wagen. Deze kan gedeponeerd 
worden in de daarvoor bestemde ton. Voor diegene, die zo gelukkig is, dat hij/zij 
de juiste namen invult, is een leuke prijs beschikbaar. Succes.

Inloopochtend Eenbes BS Sint Jozef
De Eenbes Basisschool Sint Jozef in Nederwetten is:
- een school die kinderen zichzelf laat zijn en hen laat groeien en samenwerken
- een school met kleine kansrijke combinatiegroepen
- een school die staat voor vernieuwing en ontwikkeling
Kortom: Een school die staat voor sa-
men vernieuwend leren en waarbij 
geldt: “Kwaliteit is maatwerk”.

Een hecht onderwijsteam, bestaande 
uit zes leerkrachten met regelmatig 
ondersteuning van stagiaires, zorgt 
voor de praktische dagelijkse uitvoe-
ring van het onderwijs. Omdat kinde-
ren die opgroeien in de 21e eeuw het 
gewend zijn om met beelden te leren 
(denk aan computer en tv), kiest onze 
school er bewust voor het onderwijs 
hierop af te stemmen. Het werken met 
grafische modellen, DenkBeelden ge-
naamd, geeft kinderen van nu een on-
derbouwde start voor hun werkzame 
leven in de hedendaagse samenleving.

We hebben een inloopochtend op 
dinsdagochtend 29 oktober van 10.30 
tot 11.30 uur. Bent u verhinderd op 
deze dag? Dan maken we graag een af-
spraak voor een kennismaking en 
rondleiding op een ander moment. 
www.sintjozefnederwetten.nl. 

De directrice van de school, juf Anita 
de Bie, heet iedereen welkom op de 
Eenbes inloopochtend.



24 oktober 2013Rond de Linde  Nr.  43

Kom wilgen knotten 
Op zaterdag 2 november 2013 vindt de 13e Natuurwerkdag plaats op meer 
dan 300 locaties verspreid over heel Nederland.  De Knotgroep van het IVN-
Nuenen is een van deze werklocatie. Er zal geknot worden in De stad van 
Gerwen.
 
Een Natuurwerkdag is behoorlijk aan-
poten. Je hebt er wellicht een goede 
regenjas, maar zeker een paar laarzen 
of stevige (werk)schoenen voor nodig. 
Maar dan heb je ook wat! Het is heer-
lijk om jezelf een dagje uit te leven in 
natuur en landschap met bijvoorbeeld 
het schoonmaken van poelen, het 
knotten van wilgen het onderhoud 
aan heidevelden en vele andere activi-
teiten. Een nuttige en gezellige dag om 
met vrienden en familie gezond bezig 
te zijn in het landschap. 

Om 9.00 uur word er begonnen met 
het knotten en uitsnoeien van de dik-
ke takken. Ga de boom in of blijf je lie-
ver met twee benen op de grond staan, 
er is voor ieder wat te doen. Op deze 
locatie zijn jong en oud welkom!  Kin-
deren kunnen als ze willen stokjes 
knippen voor hun huisdier. De meeste 
knaagdieren en ook sommige vogels 
zijn dol op de wilgenbast!  Mensen zijn 
ook welkom als ze maar een gedeelte 
van de dag meewerken. In de pauzes 
wordt voor koffie/thee en soep ge-
zorgd.

Maatschappelijke stage
Ook dit jaar zijn er weer maatschap-
pelijke stageplekken op onze locatie. 
Leerlingen van het voortgezet onder-
wijs kunnen punten verdienen met 
hun maatschappelijke stage op de Na-
tuurwerkdag. Via www.natuurwerk-
dag.nl  kunnen zij zich aanmelden bij 
onze werklocatie. Hun stagecoördina-
tor wordt dan via dezelfde website au-
tomatisch geïnformeerd. Als aanden-
ken krijgen de jongeren na afloop een 
certificaat. 

 
Meedoen en aanmelden
Jezelf, vrienden en familie aanmelden 
voor een gezellig dagje onder elkaar?! 
Voor mogelijkheid tot inschrijving, 
meer informatie en een overzicht van 
alle activiteiten in de buurt kun je te-
recht op www.natuurwerkdag.nl. De 
locatie is als volgt bereikbaar: De Stad 
van Gerwen ligt bij het Wilhelminaka-
naal ter hoogte van de ophaalbrug tus-
sen Lieshout en Breugel. Voor de rou-

Bericht van een dorpsgenoot

Anne Smeulders in Cambodja
Vandaag ben ik alweer vier weken in Cambodja. Ik geef hier Engelse les als 
vrijwilliger op een kinder-leer-boerderij. Samrong Children's Farm is in 
2002 opgericht door een Nederlandse organisatie (WWCF, http://www.
wwcf.nl/) om wees- en zwerfkinderen die voorheen op de vuilnisbelt van 
Phnom Penh woonden een beter bestaan te bieden. Naast wees- en zwerf-
kinderen leven er hier ook kinderen die wel ouders hebben, maar deze zijn 
te arm of te ziek om voor hun kinderen te zorgen. Er zijn ook een aantal 
kinderen met HIV op de boerderij. 
De kinderen leven op de boerderij en 
gaan daarnaast naar school of naar de 
universiteit. Verder zijn er het hele 
jaar door vrijwilligers, zoals ik om de 
kinderen Engelse les te geven. De kin-
deren hebben allemaal hun eigen ta-
ken op de boerderij zoals schoonma-
ken en koken, en daarnaast werken ze 
elke week op het land en in de rijstvel-
den. De gewassen rijst en de dieren 
worden verkocht en zijn een belang-
rijke inkomstenbron voor de boerde-
rij. Het overige geld komt voorname-
lijk van donateurs en sponsoren. 
Aangezien er 70 kinderen op de boer-
derij leven, gaat een groot deel van het 
geld naar eten, school/universiteit, 
medische zorg, boeken en naar werk-
tuigen voor op het land. Hierdoor 
blijft er helaas nauwelijks geld over 
voor kleding en speelgoed. Hoewel de 
kinderen erg vindingrijk zijn en zich-
zelf uren kunnen vermaken met takjes 
en steentjes, zouden ze nog veel meer 
plezier kunnen hebben met echt 
speelgoed. De meeste kinderen heb-
ben maar twee verschillende oude set-
jes kleding en ze lopen rond op slip-
pers die drie maten te klein zijn.

Daarom heb ik bedacht om samen 
met de andere vrijwilligster geld in te 
zamelen bij ons thuisfront. Dit geld 
halen we zelf uit de muur, we gaan er 
zelf mee naar de lokale markt en we 
geven de spullen zelf aan de kinderen. 
Dus geen tussenpersonen of organisa-
ties die het geld in hun eigen zak ste-
ken. Van het geld willen we kleding en 
speelgoed kopen. Een deel van het 
geld zullen we tevens besteden aan 
steentjes om de modder tegen te gaan. 
Wanneer het geregend heeft, en dat 
doet het hier nogal vaak, kun je op de 
boerderij niet van A naar B lopen zon-
der je slippers te verliezen in de mod-
der.

Toen ik een van de kinderen vroeg wat 
hij het liefste zou willen hebben als hij 
alles zou mogen kiezen, was zijn ant-
woord een jojo. Een kind uit Neder-
land zou ongetwijfeld voor een iPad 
gegaan zijn. Het zijn hele simpele din-
gen waarmee we de kinderen hier al zo 
blij kunnen maken. Ze hebben eigen-
lijk nauwelijks iets wat echt van hen-
zelf is. 

Als je besluit om deze week twee bier-
tjes minder te drinken, dan kan ik al 
vijf kinderen blij maken met een T-
shirt of met een jojo! Alles is hier heel 
goedkoop dus alle beetjes helpen! Ik 
leg zelf de eerste 50 euro in. Het zou 
fantastisch zijn als jullie me willen hel-
pen om de kinderen blij te maken! Het 
is lastig om van hieruit een nieuwe re-
kening te openen, dus ik zal mijn eigen 
bankrekening gebruiken. 

Mocht je willen doneren, zou het heel 
fijn zijn als je het geld voor 31 oktober 
zou kunnen overmaken, zodat we dat 
weekend naar de markt kunnen om op 
zoek te gaan naar leuke spullen. Mijn 
rekeningnummer is 5009.52.175 t.a.v. 
A. Smeulders onder de vernoeming 
'donatie'. Wanneer je doneert zal ik fo-
to's sturen van de blije snoetjes van de 
kinderen. De kinderen zijn echt hart-
verwarmend. 

Fancy Fair in de 
Regenboog
Op zaterdag 26 oktober vindt in 
kerkelijk centrum De Regenboog 
een Fancy Fair plaats van 14.00 tot 
17.00 uur. 

Je kunt er terecht voor boeken, cd’s, ei-
gengemaakte jam, honing, koekjes en 
taarten, bloemen en huisdecoraties, 
een repairshop (voor kleine reparaties 
aan van alles en nog wat), koffie en thee, 
muziek en gezelligheid. De hele middag 
kunt u terecht om uw auto door jonge-
ren aan de buitenkant te laten wassen, 
ten bate van deze Fancy Fair.

Om 15.15 uur en 16.30 uur vindt er 
bovendien een veiling plaats van alle 
mogelijke diensten die aangeboden 
worden, variërend van een ’high tea 
voor 8 personen bij jou thuis’, ‘hulp bij 
computergebruik’, tot een ‘weekend in 
een huisje in Zeeland’. Toegang gratis.

Citaat van de Week

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

‘Jongeren lezen te weinig, en dreigen ‘educated barbarians’ 
te worden die alleen met computers omgaan. 
Mensen die niet lezen, blijven onwetenden. 

Ze kennen hun geschiedenis en de grote ideeën niet.’
Doris Lessing – 
schrijfster (1919)

De Stad van Gerwen, waar geknot zal worden.

teplanner postcode 5674 PH. Het is 
aan te raden stevige schoenen en 
werkkleding aan te trekken. Werk-
handschoenen is een must. Afhanke-
lijk van het weer eventueel laarzen en 
regenkleding. Per locatie is er beperkt 
deelname mogelijk, dus meld je snel 
aan en leef je uit! 
De Natuurwerkdag wordt georgani-
seerd door Landschapsbeheer Neder-
land in samenwerking met Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer en 
Scouting Nederland en wordt onder-
steund door IVN vereniging voor      
natuur- en milieueducatie, Neder-
landse Jeugdbond voor Natuurstudie 
(NJN), ANWB en KNNV vereniging 
voor veldbiologie. De Natuurwerkdag 
wordt mede gefinancierd door de Na-
tionale Postcode Loterij.

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

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Ècht anders
met spectaculaire merken:
o.a.  • Marie Mero
 • HV Polo
 • L’ Argentina
 • Giovane
 • Comma
 • Selection
 • Milano
 • Oui Moments
 • Anna Montana
 • Rosner enz. enz.

Óók sterk in vlotte jurkjes

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Willie en zijn orkest 
the Old-timers
Op zondag 27 oktober geeft Willie en zijn orkest the Old-timers een concert-
middag in het Klooster te Nuenen. Met medewerking van Kempisch Senioren-
orkest uit Hapert, Concon blazers uit Nederweert, Octopus band uit Beek en 
Donk en the Old-timers uit Nuenen. Aanvang is om 13.00 uur en de toegang is 
gratis. We garanderen U een muzikale middag. 
Zie ook de website www.the-old-timers.nl.

Conversatiegroepen vreemde 
talen in Dorpswerkplaats
Wist u dat naast de hobby- en creativiteitsactiviteiten van De Dorpswerk-
plaats daar ook conversatiegroepen vreemde talen bestaan? Onder het mot-
to “Leren van en aan elkaar”, hebben we momenteel groepen voor de Franse, 
Spaanse en Engelse taal. Let wel, het zijn geen taalcursussen maar onder 
begeleiding converseren om de spreek- en luistervaardigheid te verbeteren.
Was b.v. Engels een belangrijke taal in 
je werkzaam leven, heb je familie of 
vrienden in Engels sprekende landen 
wonen of wil je je middelbare school 
Engels wat opwarmen, dan heeft onze 
groep plaats voor je. 
De conversatiegroep Engels komt elke 
week op dinsdagmiddag samen en 
praten met elkaar over gebeurtenissen 
van de dag, onze hobby’s,  vakantierei-
zen of over ander onderwerpen die de 
deelnemers actueel vinden. Ook in 
Engelse kranten en magazines vinden 
wij  de onderwerpen.
Converseren is het doel, maar om het 
zo goed mogelijk te doen besteden we 
ook enige aandacht  aan de grammati-
ca. 

De groep wordt begeleid door iemand 
wiens moedertaal het Engels is. 
Om deel te nemen aan de Engelse 
groep is alleen het lidmaatschap van 
de Dorpswerkplaats vereist.

Voor meer info over conversatiegroe-
pen zie www.dorpswerkplaatsnuenen.
nl. Voor conversatiegroep Engelse 
taal, Ger van de Ven, Telefoon 040 
2833890.

Stichting Speelkr8 wil fietsen
Elk jaar weer zamelen de vrijwilligers van Stichting Speelkr8 gebruikt en 
nieuw speelgoed in voor gezinnen in Zuidoost Brabant die het niet breed 
hebben. Na een grondige controle en eventuele reparatie kunnen geselec-
teerde gezinnen een speelgoedpakket voor hun kinderen in de leeftijd van 
0 tot 10 jaar samenstellen. Het speelgoed kan gegeven worden in dure feest-
maanden. 

Fietskr8
Vanwege het geweldige succes van het 
inzamelen van speelgoed én de grote-
re nieuwe locatie aan de Hurksestraat 
18-06 in Eindhoven is Fietskr8 ont-
staan. Fietskr8 gaat in 2013 proberen 
1500 gebruikte en nieuwe fietsen in te 
zamelen. Om zo elk gezin een rijwiel 
mee te geven wanneer ze voor hun 
kinderen een speelgoedpakket komen 
samenstellen. 
Door meer kinderen de mogelijkheid 
te geven om te fietsen, thuis of naar 
school doen ze meer ervaring in het 
verkeer op. Hiermee kan de fietsvei-
ligheid worden vergroot. En zijn kin-
deren ook meer in beweging.

Inzameling
Heeft u nog bruikbaar, compleet en 
goed speelgoed of een (kinder)fiets 
waar u niets meer mee doet. Dan kunt 
u dit tussen 12.00 -15.00 uur inleveren 
op: 26 en 27 oktober Speeltuin De Kie-
vit, Kerkstraat 10 in Nuenen.
26,27 oktober en op 2 en 3 november 
Hurksestraat 18-06 in Eindhoven. 

Naast deze inzameldagen en –locaties 
zijn er ook bedrijven/organisaties die 
Speelkr8 een warm hart toedragen en 
een inzameling starten. Kijk voor alle 
inzamellocaties op www.speelkr8.nl. 

Meer informatie 
Op www.speelkr8.nl staat meer infor-
matie over Stichting Speelkr8 en het 
Fietskr8 project. Op deze site kunt u 
zich ook aanmelden om als vrijwilliger 
voor Stichting Speelkr8 aan de slag te 
gaan. Er blijven nog steeds veel han-
den nodig. Zeker ook om fietsen te re-
pareren.



LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tE HuuR vooR opSLAg: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

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

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

en elke behandeling.

Bij Garra Rufa Nuenen
Is het altijd DIERENDAG!

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

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

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

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

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

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJKE
opSLAg

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

27 oKtoBER vLooI-
ENMARKt Sporthal Tivoli 
Eindhoven, Geert Groote-
straat 72. 90 kramen bom-
vol! 9-16 uur. 06-20299824.

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

tE Koop: Verse eieren, 
klei-aardappels, kachel- 
en openhaardhout (eiken) 
€ 65,- per m3. Een volle 
kruiwagen voor  10,-. Bij 
Fam. Van Baren, Boord 30. 
Tel. 283 62 70.

tARotLEggINg / tA-
RotcuRSuS / tARot-
WoRKSHop. detarot.jim-
do.com. 06 - 34 94 00 76.

MEGASTUNT
VLOER HET ZELF EINDHOVEN

LAMINAAT
van 34,95 voor per m2, incl. BTW

LAMEL PARKET
van 44,95 voor per m2, incl. BTW

extra lange 
landhuisdelen 

220 cm lang, 24 cm breed 
8 mm dik, 4x v-groef 
one click to go systeem 
leverbaar in 6 kleuren 
voor intensief 
woongebruik

rustiek 
eiken 
landhuis-
delen 

19 cm breed 
15 mm dik
4 mm massief 
eiken toplaag
in wit of naturel 
geolied

18.95

29.9595

LAMEL PARKET

GOEDKOOPSTE 
VAN 

NEDERLAND!

OP=OP

VLOER HET ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade, 
Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren 

www.vloerhetzelf.nl
Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a.d. IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in fi liaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

vEtcELLEN vooR-
goED WEg!!! SBS 6 elke 
zondag 16.30. Met laagfre-
quent ultrageluid. Afslan-
ken, advies op maat. Re-
serveer voor een pRoEf-
BEHANDELINg beperkt 
plaats! 25 oKtoBER 
opEN DAg 12.00-19.00 
uur met demo’s LIpo II, 
DIoDE LASER ontha-
ren; effectiever dan IPL! 
ScHIMMEL/KALKNA-
gEL behandeling met la-
ser, info pERMANENt 
MAKE-up. Cosmetisch 
arts aanwezig, gratis ad-
vies Botox/fILLERS. 
INStItuut ZILvER-
ScHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. TUINCENTRUM - BOOMKWEKERIJ

PETER VAN GENNIP

Vanaf Eindhoven richting Helmond: Afslag 
Brandevoort-Mierlo. Voor rotonde rechtsaf.
Medevoort 29, Brandevoort. Tel. 0492-54 60 77
w w w . p e t e r v a n g e n n i p . n l

Het grootste assortiment
BOMEN en PLANTEN 

in de regio!

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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

Gerwen kermis een feest voor klein en groot
Door Josine Janssen

“Bas van de Stam” zo heet hij in de volksmond. Bas van Keulen is samen met zijn vrouw Margriet de uitbater van de Stam 
aan de Gerwenseweg in Gerwen. Hij heeft er mede voor gezorgd dat Gerwen kan genieten van de kermis in het dorp.

Op vrijdag werd de kermis om 16.00 uur geopend door de 
mascotte Phoxy van PSV en bij de schiettent waren veel 
kinderen bij elkaar gekomen om een aantal vrijkaartjes 
voor PSV te ontvangen. Op de achtergrond stonden de 
overige attracties al opgesteld om de kinderen te laten ge-
nieten van wat een kermis te bieden heeft. Om 19.30 uur 
waren Het Heilig Kruisgilde, Drumfanfare Jong Leven en 
het Gerwens Muziekkorps aanwezig om het dorpsfestijn 
in te luiden

Bas van Keulen heeft in het afgelopen jaar contacten ge-
legd met een exploitant die samen met een aantal familie-
leden en vrienden met attracties op de Gerwense kermis 
stonden. Voor zijn café De Stam had Bas een grote tent ge-
plaatst waar afgelopen weekend diverse optredens waren 
van o.a. Mark Elbers en het trio Punt & L. De combinatie 
van de kermis en de tent maakte van het centrum van Ger-
wen een knusse gelegenheid om dorpsgenoten te ontmoe-
ten en de kinderen te laten spelen op de kermis. “Zo heb-
ben jong en oud dicht bij elkaar veel plezier”, vertelde Bas.
Op maandag was het in de tent rikken. Ongeveer 70 men-

sen hadden zich verzameld en er werd gerikt, gekletst en 
genoten van een drankje of hapje. Bas was ook weer druk 
in de weer als jurylid. 

In de ochtend had Bas op de basisschool in Gerwen aan de 
kinderen vrijkaartjes voor de kermisattracties uitgedeeld. 
Ook had hij een korte vragenlijst voor de kinderen waar ze 
op aan konden geven wat ze het leukste vonden aan de ker-
mis of wat ze misschien misten. De vragenlijst konden ze 
inleveren bij de suikerspinkraam en tegen inlevering hier-
van kregen ze een heerlijke suikerspin cadeau. Een slimme 
manier om er achter te komen of de kinderen tevreden zijn 
of dat Bas volgend jaar iets anders moet verzinnen voor de 
Gerwense jeugd. 

Ook op de Schutsherd aan het Lankveld in Gerwen was het 
op maandagmiddag druk. Het was “kermisschieten”. Man-

nen mogen hier schieten en wie het eerst een blok naar be-
neden schiet, krijgt een worst. Maar het gaat hier vooral om 
een gezellig samenzijn onder het genot van een biertje, het 
zogenaamde indrinken voordat er naar de kermis getrok-
ken wordt. “De aanwezige mannen zullen nog wel het dorp 
intrekken en bij De Stam uitkomen. Een enkeling haalt het 
centrum niet en blijft onderweg ergens in een sloot over-
nachten” aldus een deelnemer. Toch dient het kermisschie-
ten ook nog een goed doel: de winst van het schieten is voor 
Zuster Bonnie in Indonesië, dit jaar was dat € 120,-.
Voor de vrouwen was er dit jaar ook een programma: “High 
Wining” in het restaurant De Drie Gebroeders. Als tegen-
hanger voor het kermisschieten voor de mannen konden 
nu de vrouwen ook samen genieten en dat ze daar geen 
mannen bij nodig hadden, was duidelijk. Vanaf 14.00 uur 
waren ze welkom maar rond 17.00 uur werd het echt druk, 
de meeste dames waren afgewerkt en gingen nog even op 
hun eigen wijze genieten van de Gerwense kermis.

“Dit jaar is de kermis weer geslaagd en volgende week be-
ginnen de voorbereidingen al voor het komende jaar” aldus 
een tevreden Bas. 
Foto’s zijn te vinden op de facebookpagina van de Rond 
de Linde.

__________________________
Voor de jeugd maar ook 
voor de volwassenen is 

het een echt feest__________________________
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JONG WONEN BESTAAT 30 JAAR!

FABRIEKS/MAGAZIJN
 STUNTVERKOOP!

Open: donderdag 10.00 - 17.00  vrijdag 10.00 - 20.00  zaterdag 10.00 - 16.00VINCENT V. GOGHSTRAAT 38, NUENEN

COMPLETE 
BOXSPRINGS v.a. 499,- 49,-DIVERSE 

MATRASSEN v.a.

Al 30 jaar toonaangevend in de regio!

www.jongwonen.com 
Vincent van Goghstraat 12, Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

Geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30, 
vrijdag 10.00-20.00, zaterdag 10.00-16.00 uur. 

OOK OPEN OP AFSPRAAK.

COMPLETE ELECTRISCHE BOXSPRING
Leverbaar in: zwart, antracietgrijs en bruin (dezelfde prijs)

Bestaande uit:
- Hoofdbord oversized en gestoffeerd 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
- 2 Electrische verstelbare boxspringonderbakken met gestoffeerde voetbeugels 
 en aluminium poten (hoofd- en knieknikinstelling)
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met HR-schuim afgedekt
- Comfortabele (split-) matrastopper koudschuim 

normaal 2195,-

NU GEHEEL COMPLEET!

1395,-
GRATIS! matrastopper koudschuim T.W.V. 199,-!

COMPLETE BOXSPRING
In diverse kleuren leverbaar! (dezelfde prijs)

Bestaande uit:
- Gestoffeerd hoofdbord 
 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
- 2 x Gestoffeerde boxspringonderbakken met ronde poten
- 2 x 7-Zone pocketveringmatrassen met HR-schuim afgedekt

normaal 1385,-

895,-
NU COMPLEET!

INCL. BEZORGING EN MONTAGE!

Woningbouwvereniging Helpt 
Elkander steunt Weverkeshof
Op woensdag 16 oktober overhandigden Directeur Ellen van Beijsterveldt en 
bestuurslid Theo Schepers van woningbouwvereniging Helpt Elkander een che-
que van € 1.000,- aan het bestuur  van de Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen. 

Helpt Elkander
Helpt Elkander verhuurt ruim 1.500 
woningen in de gemeente Nuenen ca. 
en heeft in de afgelopen jaren vele pro-
jecten voor de Nuenense gemeenschap 
gerealiseerd. In juli van dit jaar verhuis-
de Helpt Elkander na bijna dertig jaar 
naar een nieuw kantoor aan de Vincent 
van Goghstraat. De officiële opening 
van het pand vond plaats op 12 septem-
ber jl. Ter gelegenheid van deze opening 
ontving de woningbouwvereniging veel 
donaties die nu ten goede komen aan 
Dorpsboerderij Weverkeshof.
‘Om onze blijvende maatschappelijke 
betrokkenheid bij de Nuenense samen-
leving te onderstrepen, doneert Helpt 
Elkander alle giften die we hebben ont-
vangen tijdens de officiële opening aan 
de Dorpsboerderij”, aldus Ellen van Be-
ijsterveldt. “We zijn er trots op om een 
bedrag van € 1.000,- te kunnen over-
handigen”. 
Het realiseren van maatschappelijke 
voorzieningen, zoals scholen en vrije-
tijdsaccommodaties behoren onder in-
vloed van diverse overheidsmaatregelen 
niet langer tot de taken van de corpora-

ties. Het aanbieden van betaalbare 
huurwoningen voor mensen met een 
krappe portemonnee staat de komende 
tijd dan ook weer bovenaan de agenda. 
Dit betekent echter niet dat Helpt Elk-
ander zich niet meer inzet voor de Nue-
nense samenleving. Voor meer infor-
matie: www.helpt-elkander.nl.

Weverkeshof
Bestuurslid Theo van Lieshout van de 
Dorpsboerderij geeft aan erg blij te 
zijn met deze gulle gift en vertelt dat 
het geld besteed gaat worden aan de 
inrichting van het middenterrein in de 
vorm van een groot dierenverblijf waar 
verschillende soorten dieren bij elkaar 
zitten en waar de kinderen ook door-
heen mogen lopen. “De verblijven van 
de konijnen, geiten en varkens zijn 
echt aan vervanging toe” vult Marja 
van Lieshout aan. Het geld krijgt een 
mooie bestemming waar de kinderen 
in Nuenen en de dieren in Weverkes-
hof veel plezier aan zullen beleven. 
Weverkeshof bestaat al 27 jaar en is 
een ouderwetse Brabantse keuterhoe-
ve van ca. 1.8 ha. inclusief de buiten-

Opbrengst collecte 
Brandwonden-
stichting
De opbrengst van de collecte van de 
Nederlandse Brandwondenstichting  
heeft in Nuenen een bedrag opgele-
verd van € 5100,35.
(Wijk 5671 € 687,56 • wijk 5672 + Een-
eind € 1320,34 • wijk 5673 € 2044,34 
inclusief een collectebusverdubbelaar 
en Gerwen/Nederwetten    € 1047,62)
Helaas  is door een gebrek aan be-
schikbare collectanten de opbrengst 
teruggelopen. In een aantal wijken is 
niet gecollecteerd. Hopelijk melden 
zich nu spontaan nieuwe collectanten 
aan voor de collecte in 2014. Opgeven 
kan bij Wim Baselmans, tel. 040-
2840780. De brandwondenstichting is 
desalniettemin blij met de bijdragen 
die ze hebben mogen ontvangen, de 
inzet van alle collectanten en met 
Toyota-garage Auto Jansen voor de 
door hun gesponsorde collectebus-
sen, waarvan zij de inhoud verdub-
beld hebben.

De bestuursleden Theo en Marja van Lieshout (links) van de Weverkeshof en El-
len van Beijsterveldt en Theo Schepers van woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der tijdens het overhandigen van de cheque.

terreinen en het gebouw is het oude 
postkantoor van Zaltbommel. Wever-
keshof is toentertijd opgezet om het 
contact tussen mens en dier te bevor-
deren en te laten zien hoe land- en 
tuinbouw op een milieuvriendelijke 
manier kan worden bedreven. Wever-
keshof wordt volledig gerund door 
meer dan 100 vrijwilligers. Er zijn ook 
studenten aanwezig die hier hun 
maatschappelijke stage doorbrengen. 
Er zijn allerlei dieren maar een paard 
of een koe staan niet op het erf.

Weverkeshof biedt veel voor de Nue-
nense gemeenschap. Zo kunnen er ver-
jaardagsfeestjes gehouden worden, zijn 
rondleidingen mogelijk en regelmatig 
worden er muzikale middagen (Ierse 
sessie) of een boekenmarkt gehouden 
maar ook Sinterklaas heeft er zijn stand-
plaats. Natuurlijk is Weverkeshof ook 
vrij toegankelijk om te genieten van de 
dieren en de omgeving. Voor meer in-
formatie: www.weverkeshof.nl.

Leren van en aan elkaar

Conversatiegroepen vreemde 
talen in Dorpswerkplaats
Wist u dat er naast de hobby- en creativiteitsactiviteiten van De Dorpswerkplaats er 
ook conversatiegroepen Frans, Spaans en Engels bestaan? Dit zijn geen taalcursussen. 
Onder begeleiding  converseren de deelnemers over allerlei onderwerpen om de 
spreek- en luistervaardigheid te verbeteren. Dit onder het motto: ‘Leren van en aan 
elkaar’. Was bijvoorbeeld Engels een belangrijke taal in je werkzaam leven, heb je fa-
milie of vrienden in Engels sprekende landen wonen of wil je je middelbare school En-
gels wat opwarmen, dan is er plaats voor jou in een van de groepen. 
De conversatiegroep Engels komt elke week op dinsdagmiddag samen en praat met 
elkaar over gebeurtenissen van de dag, hobby’s,  vakantiereizen, nieuws uit Engelse 
kranten of over andere onderwerpen die de deelnemers actueel vinden. Converseren 
is het doel, maar om het zo goed mogelijk te doen, wordt er ook aandacht  aan de 
grammatica besteed. De groep wordt begeleid door een native speaker. Om deel te ne-
men aan de conversatiegroepen is alleen het lidmaatschap van de Dorpswerkplaats 
vereist. Meer informatie op www.dorpswerkplaatsnuenen.nl. Voor de conversatie-
groep Engelse taal kunt u contact op nemen met Ger van de Ven, tel. 040-2833890.

W70 heeft een oogje op 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten 
en het Eeneind
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

Op maandag 4 november aanstaande 
presenteert W70 officieel alle gezich-
ten van haar 50 kandidaten voor de 
kieslijst ten behoeve van de gemeente-
raadsverkiezingen op 19 maart 2014. 
De partij licht echter nu alvast graag 
een tipje van de sluier op, door de in-
woners van Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en het Eeneind nu alvast ken-
nis te laten maken met 50 ogen van 
deze kandidaten. Herkent u een of 
meerdere kandidaten? 

Als vanzelfsprekend, zal de kandida-
tenlijst van W70 uiteindelijk bestaan 
uit een gezonde mix van ervaren en 
enthousiaste oude(re) en jonge(re) ge-
zichten. Tot en met 4 november maakt 
W70 iedere dag twee kandidaten offi-
cieel bekend op zowel www.facebook.
com/W70Nuenen  als  www.twitter.
com/W70_Nuenen. De ogen van de kandidaten van W70.
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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

25 t/m 27 oktober
20.15 uur 

De Lindespelers, GIF
Weverkeshof

Donderdag 31 oktober
20.00 uur Bierproeverij

Café Ons Dorp
20.15 uur Toen We Jongens Waren

Het Klooster

Zondag 3 november
14.00 uur Donateursconcert 

Drumfanfare Jong Leven
D’n Heuvel, Gerwen

Maand oktober
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

Vanaf Gemeentehuis, vijver
Expositie Kunst met een grote T

Het Klooster

Donderdag 24 oktober
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

iPad apps Bibliotheek Nuenen
20.15 uur Brabant Plat 

Het Klooster

Zaterdag 26 oktober
14.00-17.00 uur Fancy-Fair

De Regenboog
14.00 uur ijsvogelwand ‘overgedragen’ 

aan de natuur natuurgebied de Mosbulten

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Woensdag 23 oktober
19.00 uur bijeenkomst: “Mag ik zeggen 

dat ik dementerend ben?”.
Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 26 oktober
Halloweenconcert 

Gerwens Muziekkorps. Het Klooster
10.00-17.00 uur 

Fietsverlichtingscontrole Parkhof

27 oktober - 2 november 
Collecte Diabetes Fonds

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:

Vrijdag 25 oktober 
09.30 uur De allerlaatste lange Fietstocht 

in Gerwen Den Heuvel in Gerwen
20.00 uur meezingen met Midòre Klooster

20.00 uur Kienen Dorpshuis Lieshout

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

13.00-17.00 Biljarten Jo van Dijkhof
20.15 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 

t/m 28 maart 2014

Zaterdag 26 oktober
“Nacht van de nacht” 19.30 uur einde van 

de Parallelweg op Eeneind
19.10 uur per fiets vanaf Het Klooster

20.00 uur Halloweentocht Café Ons Dorp

Dinsdag 29 oktober
10.30-11.30 uur 

inloopochtend ouders & kinderen 
Sint Jozefschool in Nederwetten. 

Zondag 27 oktober 
13.00 uur Willie en zijn orkest 

the Old-timers Het Klooster
20.30 uur Liederentafel Café Schafrath

Zondag 27 oktober 
11.30 uur 

Pitch & Putt toernooi Gulbergen 
Old Course.

Donderdag 31 oktober
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Gegevensopslag in de Cloud
Bibliotheek Nuenen

Zondag 3 november
11.00 uur Duvelscross Start Lieshout

13.30 uur Jaarlijks Iers Festival in Nuenen
o.a. bij Weverkeshof &

rondom het park in Nuenen

Dinsdag 29 oktober
11.00-15.00 uur 

Modeshow Marto Mode. Jo van Dijkhof
20.15 uur Waarom mannen sex willen en 

vrouwen liefde. Het Klooster

Woensdag 30 oktober
20.00-22.00 uur Oecumenische 

thema-avond
De Regenboog, Sportlaan 5

Vrijdag 1 november
17.30 uur kookworkshop 

Vrouwencentrum De Vlinder. 
20.15 uur Bertolf en de Beatles Back to 

Abbey Road Het Klooster

3 november / 9 november 
Collecte St. Alzheimer Nederland

Zaterdag 2 november
10.00-17.00 uur 

Fietsverlichtingscontrole 
Kernkwartier

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

Maandag 4 november
20.00-22.00 uur Lezing Byzantium 2e 

gouden eeuw
Bavaria Brouwerij Cafe, Lieshout

Maandag 4 november
14.00-16.00 uur leeskring KBO 

met Ine Pels
Café de Sport, Stiphout.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag  26 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor F. 
Verhoeven.
Zondag  27 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor F. 
Verhoeven.

Misintenties
Zaterdag 26 oktober 18.30 uur: Ca-
trien en Piet Wernaart-van den Boo-
men; Frans en Thera van Gent-van de 
Rijt.
Zondag 27 oktober 11.00 uur: Marie 
van Rooij-van de Kam; Johannes Don-
kers (vanwege verjaardag); Truus en 
Herman Campman-Heuijerjans; Dri-
na Bastiaans-van den Boomen; Jan 
Bernsen; Antoon van den Berg; Wil-
lem Nagel; Gerard Willems; Frits Ver-
stappen en Ria Verstappen-de Weerd; 
Piet, Theo en Dorie Keeris-Hiemstra; 
Henk en Diny Taheij-van Beek; Ben 
Gosselink; Jan van de Ven en Piet en 
Hanneke van Santvoort; Henk Hen-
drikx;  Wim van Boxtel; Harry van 
Dijck; Hendrik Coppens; Cees van 
Laarhoven (vanwege verjaardag) en 
Gertrude van Laarhoven-Dacus; Sjaak 
Dogge.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Hans 
van Lieshout, Opwettenseweg 76. Wij 
wensen familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 27 oktober. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. K. Seijdell. 
Het is ZWO-zondag met aandacht 
voor een project voor straatkinderen 
in Oeganda. Voor de kinderen van de 
basisschool is er nevendienst. De col-
lecte is voor ZWO. U kunt de dienst 
beluisteren via onze website.
Maandag 28 oktober is er Samen aan 
Tafel. Opgave bij Inge Huizing. 
Woensdag 30 oktober: oecumenische 
thema-avond: ‘Dorstigen te drinken 
geven’. 

Op donderdagochtend hebben we van 
10.00-12.00 uur Open Huis. Koffie en 
thee staan klaar! Lees ook de aankondi-
ging voor de Fancy-Fair op 26 oktober! 

Voor overige informatie: 
zie de website.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 oktober 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor F. 
Groot.

Misintenties
De heer en mevrouw Hoeks; Vader en 
Moeder Lie; Theo van den Biggelaar; 
Frans Saris en familie; An Versant-
voort; Thijs Migchels.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Elisabeth Lutz-Hendriksen; Drika Bis-
seling (vanwege sterfdatum); Thea 
Maas (vanwege verjaardag); Frans en 
Anna de Groot-Vrijaldenhoven en 
zoon Henk; Dorus Swinkels; Nellie de 
Greef-van Ravestein (namens de 
buurtvereniging D’n TIP); Toon en 
Mien Stoop-van Berkel; Overleden 
ouders Van Stipdonk-de Groof en 
zoon Antoon; Erik Kollenburg; Jo en 
Hannie Raaijmakers-Keijzers

Mededelingen
De opbrengst van de bijzondere collecte 
op zondag 20 oktober voor de Wereld-
missie heeft in onze kerk € 126,70 opge-
leverd. Met dank aan alle gulle gevers.

Op 10 oktober is in onze parochie op 
65-jarige leeftijd overleden Elisabeth 
Lutz - Hendriksen, Mgr. Frenkenstraat 
39. Wij wensen familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

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.kerkenin-
depeel.sre.nl.
Donderdag 24 okt. 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis; H. Rafael, aartsengel. 
Vrijdag 25 okt 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Chrysantus en Daria, 
martelaren. 
Zaterdag 26 okt. 08.30 uur H. Mis, On-
ze Lieve Vrouw op zaterdag; gedachte-
nis H. Evaristus, paus en martelaar. 
Zondag 27 okt 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van Christus Koning, 
daarna lof en toewijding van de wereld 
aan het Heilig Hart van Jezus. 
Maandag 28 okt. Kloosterstilte. 
Dinsdag 29 okt. 17.30 uur H.Lof van 
de Rozenkransmaand. 18.30 H. Mis. 
Woensdag 30 okt. 07.15 uur H. Mis. 

Oecumenische thema-avond op 30 oktober

De dorstigen te drinken geven 
- Verdroging in Brabant
 
Op de tweede oecumenische thema-avond staat - als een van de werken van 
barmhartigheid- ‘De dorstigen te drinken geven’ in het centrum van de 
belangstelling. Inleider is Aart van Wessel, verbonden aan het Waterschap 
de Dommel. 
Hij vraagt onze aandacht voor de ver-
droging van Brabant en laat zien hoe 
het waterschap die verdroging wil te-
gengaan, o.a. door rivieren en beken 
meer te laten meanderen. Daarmee 
krijgen ze weer hun natuurlijk ver-
loop. Ook allerlei maatregelen van ge-
meentes zoals Nuenen hebben ten 
doel die verdroging tegen te gaan, bij-
voorbeeld met een gescheiden riool-
systeem waarbij regenwater direct in 
de bodem kan infiltreren. Enkele de-
cennia geleden meende men dat het 
beter was regenwater zo snel mogelijk 
af te voeren maar daar is men van te-
ruggekomen.
Tijdens deze thema-avond is er ook 

informatie beschikbaar over projecten 
die onze aandacht vragen voor de wa-
terproblematiek in de derde wereld. 
Het slaan van goede putten, in de dor-
pen en dichtbij de huizen is van le-
vensbelang. Dit seizoen staan de the-
ma-avonden in het kader van het 
jaarthema: Grote goedheid – werken 
aan barmhartigheid. Concreet ingaan 
op noden, als ons antwoord op de op-
roep van het evangelie. 

Deze thema-avond vindt plaats in ker-
kelijk centrum De Regenboog, Sport-
laan 5, woensdag 30 oktober van 
20.00–22.00 uur. Toegang gratis, col-
lecte na afloop.

Info-avond communie Gerwen
Ook in 2014 ontvangen de kinderen van groep 4 van onze parochie hun 
Eerste Heilige Communie. Dit gaat gebeuren op zondag 15 juni 2014.

Eerlijke 
vindster………..
Zaterdag  19 oktober j.l. koerste ik per 
fiets  naar het dorp om boodschappen 
te doen.
Plotseling ontdekte ik dat mijn tas, 
met beurs, pasjes etc. niet meer aan 
het stuur van de fiets hing.
In stress de weg terug in de hoop dat ik 
de tas zou vinden. Nee dus.
Thuis aangekomen gaat de telefoon: 
Ton Grimberg van C1000 aan de lijn.
“Een mevrouw heeft uw tas gevonden 
en hier afgegeven”.
Opgelucht naar C1000 en ja hoor mijn 
tas met alles er nog in was terecht.
De eerlijke vindster mevrouw Pieren 
had hem keurig afgeleverd.
Heel fijn om te constateren dat er nog 
eerlijke mensen zijn.

Wil Metsemakers, Nuenen

Nieuwe uitzending LON-TV
Vanaf zondag 27 oktober nieuw in de uitzending van LON-TV:
• De molenaar van de Opwettense watermolen legt uit hoe de molen werkt.
• Anja Vereijken over haar nieuwe boek, met als thema epilepsie.
• Plannen om van Landgoed Gulbergen een regionaal recreatiecentrum te 

maken.
• Groot onderhoud van bossen en vennen. De Gemeente streeft naar meer 

afwisseling en natuurwaarde.
• Biografie van een dorp: Huisnummer 11 tot 29 van De Beekstraat.
• De raadsvergadering van donderdag 31 oktober wordt rechtstreeks uitge-

zonden. Aanvang 19.30 uur.

De uitzending van LON-TV is dagelijks te zien om 11, 14, 17, 19, 21 en 23 uur. Ook is 
de uitzending te volgen via de livestream. Deze vindt u op www.omroepnuenen.nl.

Voor de ouders/verzorgers hebben we 
op maandag 28 oktober a.s. om 20.00 

uur een informatieavond gepland in 
het parochiezaaltje van de kerk. U 
krijgt dan uitleg over het project wat 
we gebruiken, wanneer de voorberei-
dingsavonden zijn en de hulp die we 
van u nodig hebben. 
Elk jaar werken we met de groep rond 
een thema. Afgelopen jaar was dat 
”Sterren stralen”. De aandacht ging uit 
naar de stichting “Make-a-Wish”. Met 
als doel “iets voor een ander te kunnen 
betekenen” hebben de communicant-
jes geld bij elkaar gebracht door zelf-
gebakken cupcakes te versieren en te 
verkopen. Het jaar daarvoor is de 
Voedselbank Nuenen bedacht met 
een bijdrage en voedsel. Misschien 
kunt u hier uw gedachten vast over la-
ten gaan, zodat we 28 oktober al een 
keuze kunnen maken. Daarnaast kunt 
u zich dan ook opgeven voor diverse 
werkgroepjes bijvoorbeeld het boekje 
samenstellen of de versiergroep.

Bent u verhinderd, maar wel geïnte-
resseerd, bel dan naar Leny Geenen, 
tel. 0492 540776.

Communiewerkgroep Gerwen:
Rianne Raaijmakers
Xandra Schaap
Leny Geenen
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Duvelscross 
bij runnersclub Lieshout
Op zondag 3 november wordt in Lieshout weer de Duvelscross gelopen. Run-
nersclub Lieshout hoopt vele lopers naar de Duvelsberg te trekken voor de  2, 4, 
6, of 8 kilometer.
Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur. De start is om 11.00 uur bij de Duvels-
berg aan ’t Hof te Lieshout. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00  Voor de drie snelste 
dames en heren op de 8 kilometer zijn er prijzen te winnen en voor iedere 8 kilo-
meterloper is er een herinnering. Alle deelnemers ontvangen een consumptie-
bon. Een tent voor het omkleden is aanwezig.

Voor meer informatie kijk op: www.runnersclublieshout.nl

Nederwetten 1 - rKgSV 1
verplaatst naar 

zaterdagmiddag 26 oktober
De competitiewedstrijd tussen Nederwetten 1 en gerwen 1 is verplaatst van 
zondag 27 oktober naar zaterdag 26 oktober aanstaande. aanvang wed-
strijd 16.00 uur.
Wederom een Nuenense voetbalkra-
ker uit de 4e klasse G. Het is de laatste 
tijd smullen voor de amateurvoetbal-
fans uit Nuenen C.A. Waar op zater-
dag 12 oktober EMK nog de gastheer 
was van een Nuenense derby, mag nu 
Nederwetten de voetballiefhebbers 
uit Nuenen en omstreken ontvangen. 
Een taak die de bruisende club Neder-
wetten graag op zich neemt.

Buurdorp Gerwen zal ongetwijfeld 
zijn beste spelers klaarstomen om in 
het hol van de leeuw wat blauwe punt-
jes groen te verven en ze vervolgens af 
te blussen met het sap dat de kleur van 
winnen heeft; goud! Nederwetten zal 
zoals altijd strijd en passie op de mat 
leggen, om diezelfde punten juist in ei-
gen huis te houden. Welk team zal ze-
gevieren?

Na afloop van de wedstrijd staan in de 
gezellige Nederwettense kantine, 
naast het eerder genoemde drankje, 
ook broodjes klaar. De bezoekers hoe-
ven zodoende niet thuis te gaan eten, 
maar kunnen onder het genot van een 
broodje de wedstrijd evalueren.
De ingehuurde Gerwense DJ Nick Bis-
seling moet het feestje compleet ma-
ken. Hij is uitgenodigd voor de derde 
helft, om deze dag een spetterend slot 
te geven. Alle ingrediënten voor een 
mooie voetbalmiddag/avond zijn aan-
wezig.

Kijk voor actuele informatie naar: 
www.rkvvnederwetten.nl 
Of volg RKVV Nederwetten op twit-
ter: @rkvvnederwetten
De toegang is, evenals de  broodjes, 
gratis.

Jan Huijbers eerste winnaar

rikseizoen bij de rKSV 
Nuenen weer van start
afgelopen vrijdag werd weer begonnen met het rikken in de kantine van de 
voetbalclub rKSV Nuenen seizoen 2013 – 2014. 

Rikken

RKSV NUENEN
Zaterdag 26 oktober
Schijndel/DE WIT 1-Nuenen 1 ...  19.00
Geldrop-Veteranen A  .................... 16.15
Veteranen B-UNA/Brinvast  ......... 16.15
Zondag 27 oktober 
RKVVO 2-Nuenen 2  ..................... 12.00
Nuenen 3-Braakhuizen 2  .............. 12.00
Nuenen 4-EMK 2  ........................... 12.00
Nuenen 5-Rood Wit V  .................. 12.00
Nuenen 6-HMVV 3  ....................... 12.00
Braakhuizen 4-Nuenen 7  .............. 12.00
PSV 3-Nuenen 8  ............................. 11.00
WODAN 7-Nuenen 9  ................... 12.15
EMK 6-Nuenen 10  ......................... 11.30
Nuenen 11-EMK 7  ......................... 10.00
BSC VR1-Nuenen VR1  ................. 12.00
Nuenen VR2-RKVVO VR1  .......... 10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 26 oktober
Nederwetten 1 – RKGSV 1  .......... 16.00
Vet Best Vooruit  - Vet RKGSV  ... 16.30
Zondag 27 oktober
RKGSV 2  ............................................. Vrij
RPC 6 - RKGSV 4  ........................... 10.00
RKGSV 5 – Wilhelmina Boys 7  ... 12.00
RKGSV VR1 – WODAN VR3  ..... 11.00

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 26 oktober
Nederwetten 1 - RKGSV 1  ........... 16.00
Vet. Nederwetten - Braakhuizen  . 16.30
Zondag 27 oktober
RPC 8 - Nederwetten 2  ................. 13.00
Nederwetten 3 - Wodan 12  .......... 10.00
Nederwetten 4 - Sterksel 2  ........... 11.00
SVSOS Da1- Nederwetten Da1  ... 11.00
Puspharia Da2 - Nederwetten Da2 12.00

EMK
Zaterdag 26 oktober 
De Valk - EMK Classics   ............... 16.30
Zondag 27 oktober 
DVS 1 - EMK 1   .............................. 14.30
Nuenen 4 - EMK 2   ........................ 12.00
EMK 3 - Bergeijk 3   ........................ 11.30
ODC 6 - EMK 4   ............................. 10.00
EMK 5 - Wilhelmina Boys 5   ........ 11.30
EMK 6 - Nuenen 10   ...................... 11.30
Nuenen 11 - EMK 7   ...................... 10.00

Laco Nuenen doneert 
zwempakjes voor het goede doel
De stichting ready4live is bezig een project te realiseren om arme kinderen 
in Zuid afrika zwemmen te leren. Het verdrinkingsaantal per jaar ligt daar 
dermate hoog dat zo’n project kan helpen dit te verminderen.
In Nederland krijgt elk kind zwemles 
ook al kunnen mensen die niet beta-
len. Via de stichting leergeld kan er 
dan iets geregeld worden zodat alle 
Nederlandse kinderen zwemmen 
kunnen leren. In Afrika is dat wat an-
ders. Mensen in Afrika zijn vaak als de 
dood om in het water te geraken om-
dat een hele grote kans bestaat dat ze 
verdrinken. Puur uit het feit dat men 
nooit zwemmen heeft geleerd. 

Monique Rooijackers, die betrokken 
is bij dit project, vroeg aan Laco Nue-
nen om eventueel zwempakjes be-

schikbaar te stellen voor dit project. 
Manager Bert Mickers heeft daar met-
een positief op gereageerd en de eerst 
10 gebruikte zwempakjes, met daarin 
drijfmiddelen verwerkt, overhandigd. 
Want wat gebeurt er nou met zo’n 
pakje als men klaar is met zwemmen, 
juist uiteindelijk bij het vuilnis. Maar 
voor de mensen in Afrika is dit een be-
langrijk hulpmiddel. Voor de organi-
satie meteen een warm gevoel dat er 
door Laco Nuenen meegedacht wordt 
aan dit project. 
Kijk ook op www.laco.eu of http://
www.ready4life.org/nl.

Op de laatste dag van de herfstvakantie, vorige week, organiseerde enkele ge-
zinnen van de Clemensakker een gezellige spelletjesmiddag voor de kinderen. 
Mede dankzij het weer werd het een geslaagd initiatief. Er is zelfs een verkering 
ontstaan tussen twee jonge deelnemertjes.

De organisatie stond gerant voor een 
schitterende prijzentafel met als 
hoofdprijs een waardebon voor een le-
vensmiddelenpakket. De opkomst 
was, gezien de concurrentie van enke-
le andere evenementen, goed; 10 
speeltafels waren bezet en de sfeer was 
uitstekend. De onderlinge strijd was 
spannend en uiteindelijk kwam Jan 
Huijbers als winnaar uit de bus met 1 
punt verschil op nummer 2. De hoofd-

prijs bij de loterij werd gewonnen 
door Pino Beks.

Uitslag.
1 Jan Huijbers 101 Punten
2 Willy v.d.Heuvel 100 Punten
3 Ciska de Louw 95 Punten
4 Wim van Dijk 93 Punten
5 Coen van Gastel 88 Punten
6 Ria Hurkmans 84 Punten
7 Thea Elbers 70 Punten
8 Mia Marquenie 69 Punten
9 Jan Kruizinga 64 Punten
10 Rinus van Gastel 62 Punten

Vrijdag 25 oktober is de volgende rik 
avond aanvang 20.15 uur, locatie ‘Oude 
Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen.

De allerlaatste 
lange  
Fietstocht  
in gerwen
Vrijdag 25 oktober is de laatste vrij-
dag van de maand. Werkgroep Leef-
baarheid gerwen (WLg) heeft dan 
de hele zomer lange een lang fiets-
tocht op de agenda staan. Vorige 
maand werd er bericht dat in sep-
tember de laatste tocht verreden 
werd. Dat was ook de bedoeling! 
maar daar is inmiddels het inzicht 
over veranderd.

Toen Theo de Louw afgelopen week 
bij toeval (wat heet toeval bij een ver-
slaafde fietser?) in de buurt van Veg-
hel kwam zag hij erg mooie dingen 
die de moeite waard zijn om er met 
meer mensen nog eens langs te fiet-
sen. Daarom is iedereen nogmaals 
uitgenodigd om mee te rijden. Deze 
lange tocht is iets minder lang (onge-
veer 45 km en gaat naar Veghel zoals 
gezegd.

Alle liefhebbers kunnen weer aanha-
ken bij het verzamelpunt den Heuvel 
in Gerwen. Om 09.30 uur is het ver-
trek. Onderweg is een aanlegplaats in 
de route opgenomen om aan te ster-
ken of gewoon voor een gezellige 
pauze en tijd voor koffie of thee. Voor 
wat fruit, een broodje of een slok wa-
ter onderweg, dient iedereen zelf te 
zorgen. Voor deze route is men nage-
noeg de hele dag onderweg. Dus 
maak verder geen andere afspraken!

Voor meer informatie en eventueel 
twijfel over weersomstandigheden 
kan men bellen met 06-41102625. 
Daar is ook informatie over alle ande-
re activiteiten van WLG te verkrijgen.

activiteiten Seniorenvereniging 
KBo Lieshout 
Wie een indruk wil krijgen van de activiteiten op vliegbasis Volkel kan zich 
opgeven voor een gratis excursie op vrijdag 8 november. om 9.30 uur begint 
de excursie bij de hoofdpoort. Een bus vervoert de aanwezigen over het 
vliegveld. om 8.45 uur vertrekt men via samenrijden vanaf de kiosk op de 
Heuvel in Lieshout. Voor deze excursie is een identiteitskaart of paspoort 
verplicht.

Energie besparen is makkelijk, als je 
weet waarop je moet letten. Energie-
besparing helpt het klimaat, voorkomt 
vervuiling en spaart kostbare grond-
stoffen. En….het is ook goed voor de 
portemonnee. Richard de Beer van 
Bouwcoördinatie Richard de Beer uit 
Beek en Donk komt hier op donder-
dag 14 november over vertellen. Hij 
geeft informatie over energiebespa-
ring in de breedste zin van het woord: 
er zijn simpele maatregelen die niets 
kosten en door iedereen toegepast 
kunnen worden. Hij geeft hiervan veel 
praktische voorbeelden en hij vertelt 
over hulpmiddelen die er zijn om 
energie te besparen. Maar er zijn ook 
grotere ingrepen in de woning die lei-
den tot energiebesparing.  Deze bij-

De dag voor de supersenioren op 12 september met als gids Wim Daniëls. (Foto: 
Leo van den Heuvel)

eenkomst vindt plaats bij Bavaria 
Brouwerij Café op donderdag 14 no-
vember, aanvang 14.00 uur. 

Voor alle activiteiten kunnen de leden 
van KBO Lieshout zich aanmelden bij 
De Inloop. De Inloop is iedere dins-
dagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur en 
iedere dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur in het Dorpshuis in Lies-
hout. 
Voor de infomiddag over energie be-
sparen kunt u zich ook aanmelden via 
een mail naar marianneswinkels@
hotmail.com. Hebt u interesse in   on-
ze dynamische seniorenvereniging en 
bent u 50 jaar of ouder? Loop dan eens 
gezellig binnen bij de Inloop in het 
Dorpshuis.

Uitslag rikconcours 
gerwen
Het rikconcours tijdens Gerwen Ker-
mis was nog drukker bezocht dan vo-
rig  jaar.  Ruim zeventig deelnemers 
speelden drie rondes met het volgen-
de resultaat:
1. Theo Dekkers, Gerwen, 
 215 punten;
2. Joop van Baalen, Nuenen, 
 172 punten;
3. Annie van Rooij, Gerwen, 
 162 punten.
 

ouderwets gezellige 
KBo kienavond
Vrijdag 25 oktober organiseert de 
KBO/Lieshout een ouderwets gezelli-
ge kienavond in het Dorpshuis. Let op: 
de ingang van het Dorpshuis is ver-
plaatst: naar het Kerkhofpad, te berei-
ken vanaf de Heuvel tegenover de ki-
osk. Er zijn weer mooie prijzen te 
winnen. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is vanaf 19.00 uur open.

Voor wie van 
zingen houdt

Zondag 27 oktober. Liederentafel 
bij Café Schafrath. Park 35 Nuenen. 

aanvang 20.30 uur.



Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte winkelcentrum van
Nederland. Goedkoop parkeren op een van onze 1800 parkeerplaatsen. WWW.WOENSXL.NL

ZATERDAG 26 OKTOBER, STRAATTHEATER EN KINDERATTRACTIES

KOOPZONDAG
27 OKTOBER

Straattheater
in WoensXL
Op zaterdag 26 oktober is er in winkelcentrum 
Woensel veel gezelligheid door het straattheater 
en de kinderattracties. Er staat een draaimolen 
en springkussen, maar er rijdt ook een treintje 
door het winkelcentrum. Daarnaast kunnen alle 
kinderen zich laten schminken of een glitter tattoo 
laten zetten. Het verbazingwekkende en komische 
straattheater vermaakt jong en oud.

Op zondag zal dansschool Sanjha Dance diverse 
uitvoeringen geven en is ter hoogte van Pets Place 
de TV persoonlijkheid en hondengedragstherapeut 
Marco Starink aanwezig en kunnen er leuke prijzen 
worden gewonnen.

ZATERDAG 26 OKTOBER, STRAATTHEATER EN KINDERATTRACTIES

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.

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

STIJLVOLLE KEUKENS
op maat en naar wens gemaakt

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

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

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

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 27 OKTOBER OPEN!

Leveranciers spektakel    

TOILET ACTIE SET*
- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET
- COMPLEET MET ZITTING
- GROHE INBOUWRESERVOIR
- GROHE AFDEKPLAAT 

NORMAAL € 695,-

LET OP ZONDAG 27 OKTOBER OPEN!

269,-€

62%
KORTING!

EXTRA KORTING  AANGEBODEN 
DOOR LEVERANCIERS IVM  
OPENING 23E FILIAAL

EN NATUURLIJK GAAT ONZE 
SHOWROOM OPRUIMING 
WEGENS VERHUIZING 
GEWOON DOOR

EXTRA KORTING  AANGEBODEN EXTRA KORTING  AANGEBODEN 
DOOR LEVERANCIERS IVM  DOOR LEVERANCIERS IVM  

!

DIVERSE SPECTACULAIRE 
ACTIES EN AANBIEDINGEN

O.A.
!

FEEST
PROFITEER 

NU!
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