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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. 

Griepvaccinatie
praktijk Dr. rutten

Dinsdag 5 nov. 14.15-17.00 uur
Dinsdag 12 nov. 14.15-17.00 uur
Vrijdag 22 nov. 14.15-17.00 uur

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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vogelshow 
Vogelvereniging 
‘De Bastaarden’ 

Steenen Beeld
Nuenen
exposeert 
in 
bibliotheek

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 
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4 voor € 5,-
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Boek over geschiedenis westrand van Nuenen klaar

Nuenen op het randje…:
‘Een ode aan het gebied’
Door Edwin Coolen

indelijk is het dan zover. Een onderzoek van vijf jaar, 416 interviews 
en een verzameling van ruim 4000 foto’s hebben geleid tot 199 ver-
halen en 1290 foto’s op 352 bladzijden, gebundeld onder de titel: 
Nuenen op het randje…

‘Is het boek al klaar?’, werden ze vaak 
nageroepen. ‘Ze’ zijn Tonny van den 
Boomen en Yvonne Henderson uit 
Eindhoven, de auteurs van het boek. 
Tonny: ‘Het duurde iets langer dan ge-
pland. Het begon vijf jaar geleden met 
Opwetten, waar ik ben geboren. Ik 
dacht: dat doen we even tussendoor.’ 
Tonny en Yvonne hadden toen net het 
boek Tongelre nog aan toe klaar. Dat 
‘even tussendoor’ werd dus vijf jaar.

Veranderingen
‘Door de bouwplannen voor Nuenen-
west in die periode werd ons project 
nog urgenter. We wilden alles vastleg-
gen voor het verdwenen zou zijn. 
Maar het oorspronkelijke onderwerp, 
Opwetten, dijde uit: Soeterbeek, 
Boord, Wettenseind, Eeneind, Vaarle 
en Refeling hoorden en kwamen er 
ook bij. En deze buurtschappen aan de 
westrand beslaan zo’n beetje de helft 
van de totale oppervlakte van Nue-
nen.’

Verhalen
‘We zijn door heel Nederland geweest 
voor het boek, op zoek naar de verha-
len van de oorspronkelijke bewoners 
en hun nazaten maar ook om archie-
ven te raadplegen. Oude verhalen en 
nieuwe informatie van kastelen en be-
rooide jonkheren, boerderijen, cafe’s, 
families en verenigingen van de buurt-
schappen. Waar het kon en nodig was, 
zijn we ver terug in de tijd gegaan, 
soms wel naar 1400. De nadruk ligt 
echter op de  20ste eeuw. Na de Twee-
de Wereldoorlog verandert Nuenen in 
een heel hoog tempo. Zelfs in de afge-
lopen jaren, tijdens ons onderzoek, 
zijn mensen die we hebben gesproken 
overleden en boerderijen afgebroken. 
Wat dat betreft waren we net op tijd,’ 
vertellen Yvonne en Tonnie.

Werkgroep
Tonny en Yvonne vullen elkaar goed 
aan. Tonny is meer van de verhalen, 
Yvonne meer van de feiten en cijfers. 

‘Tijdens het onderzoek en het schrij-
ven hebben we gelukkig van verschil-
lende kanten hulp gehad. Ook via de 
bijbehorende Facebookpagina kwa-
men tips binnen.’
‘Onze werkgroep bestond uit acht 

Voor de derde keer: Iers Sessie Festival in Nuenen
Door Elwien Bibbe

Intocht Sinterklaas in Nuenen

personen. Met betrekking tot het Een-
eind hebben we veel hulp gehad van 
Piet van de Laar en Hans en Hanneke 
Verheggen, die hun archief ter be-
schikking hebben gesteld. Louis Bres-
sers heeft het hele boek met zijn 
onderzoek ondersteund. Het deel over 
de Refeling heeft hij voor zijn rekening 
genomen. Daar stonden vroeger wat 
boerderijen bij elkaar. Er staat nu nog 
één boom uit die tijd, de rest heeft in 
de jaren ’70 moeten wijken voor 
nieuwbouw die er nu nog staat. Dat 
scenario staat Nuenen-west ook te 
wachten. Als het doorgaat, tenminste.’

Ode
‘We kijken nu anders naar Nuenen. 
Als ik nou ergens voorbij kom dan zie 
ik bij een bepaalde locatie meteen de 

Op zondag 17 november viert Nuenen 
weer de komst van Sinterklaas. Om 
13.30 uur komt Hij met al zijn Zwarte 
Pieten aan bij Sporthal de Honger-
man. In optocht gaat het onder muzi-
kale begeleiding richting het Park. De 
stoet gaat dit jaar langs een deels nieu-
we route. Namelijk via: Refeling > 
Wielewaallaan > Wederikdreef > Val-
lestap > Europalaan oversteken naar 
de Parkstraat en dan komt het nieuwe 
gedeelte: Lindenlaan > Kerkstraat > 
Vincent van Goghstraat op-en-neer 
en tot slot via het Park richting 
Het  Klooster. Omstreeks 14.30 uur 
ontvangt Burgemeester Houben Sin-
terklaas hier op het bordes. Daarna 
barst het Pietenfeest binnen de muren 
van Het Klooster los! Voor de kinde-
ren valt er van alles te doen en te bele-
ven. Zoals zingen en dansen met DJ 
-Piet, een adembenemende goochel-
show bekijken, Pietenvaardigheden 
tonen op de Pietenschool en een di-
ploma verdienen of knutselen op de 
Pietenwerkplaats. En wie wil, mag met 
Sinterklaas en Zwarte Piet op de foto.

Het programma is bekend en staat al een  poosje op de site. En de datum 
zondag 3 november ook. Maar wie er verder allemaal komen, dat weten de 
organisatoren van het Ierse Sessie festival nog niet. Op het programma 
staan de sessietrekkers. Dat zijn de muzikanten die de sessie in de vijf deel-
nemende cafés rondom het Park moeten 'trekken'.  Bezoekende muzikan-
ten sluiten aan en spelen mee.

“We verwachten dat er op iedere loca-
tie zo'n 20 muzikanten zullen aanslui-
ten. Mekaar ontmoeten en samen 
spelen. Daar gaat het bij de sessies om. 

Het samen delen van de liefde voor de 
Ierse muziek. De sessiespelers komen 
uit heel Nederland, België en Duitsland 
en sommige muzikanten hebben elkaar 

een poos niet gezien,” vertelt Kees van 
de Sande, sinds het begin in 1999 al be-
trokken bij de sessies. De muzikanten 
blijven overigens niet in het zelfde café 
hangen. Ze trekken van café naar café 
en zo wordt er in wisselende samen-
stellingen muziek gemaakt. Op Wever-
keshof, thuishaven van de Nuenense 
sessiespelers is een slowsessie en daar 
wordt ook gezongen. De afgelopen 
twee keer was het daar bomvol en dat 
is nu ook weer de verwachting.

Er zijn heel veel verschillende tunes. 
De gemiddelde Ierse muzikant heeft er 
zo’n 3 á 400 paraat. “Er is geen weg naar 
een dorp toe en er is geen naam van 
een vrouw of er is wel een tune over ge-
maakt”, laat ik mij door de heren vertel-
len. “I buried my wife and danced on 
top of her”, “The pritty maid milking 
her cow” and  “Dancing upstairs in the 
tent”. En zo kunnen Henk Kerver, Kees 
van Wijnen, Kees van de Sande, Tjeerd 
Dickhoff en Tum van Noorden nog wel 
even doorgaan. 
En welke tune daarbij hoort, is dus tus-
sen half twee en half zes te beluisteren 
in de Nuenense cafés. In het avondpro-
gramma komt de Ierse singer songwri-
ter Daithi Rua zijn nieuwe cd promoten. 
De topact is Johannes Schiefner and 
Friends. Een paar jaar geleden is de 
Duitse meester all Ireland champion 
geworden op de uilleann pipes.

Programma
Vanaf 13.30 uur beginnen de sessies in 
de cafés rondom het Park. Mee doen: 
Café Schafrath, Diner-Bar Zinn, Café 
Van Gogh, Auberge Vincent en Café 
Ons Dorp. Op Weverkeshof vindt een 
slow sessie plaats. Johannes Schiefner and Friends. 

mensen en verhalen erachter, de ver-
halen die erbij horen en die we nu ken-
nen. Ik voel me soms een wandelende 
encyclopedie’, zegt Yvonne. Ze gaat nu 
even een paar weken ‘afkicken’ en 
daarna verder met een boek over Stra-
tum.

Tonny: ‘Ik vroeg me af waarom dit 
soort boeken zo populair zijn. Ik denk 
dat de mensen het prettig vinden om 
terug te kijken, dat geeft rust. Van 
vooruit kijken worden mensen onrus-
tig. En ons boek is het mooiste wat 
Nuenen op dit vlak ooit heeft gehad. 
Het is een ode aan het gebied gewor-
den’, aldus Tonny.

Nuenen op het randje... 
A. van den Boomen, Y. Henderson, 

352 pagina’s, full colour.  Prijs € 37,50.
(ISBN 978-90-808239-0-7).

Bij voorinschrijving € 32,50, 
via 06-2299 6018 of per e-mail: 
roodenboom@hetnet.nl. 

De bestelde boeken kunnen worden 
opgehaald tijdens de signeersessies 
op zaterdag 16 en 23 november van 
11.00 uur tot 14.00 uur in Bibliotheek 
Dommeldal, Vincent van Goghplein 
97 te Nuenen. Het boek is vanaf 
16 november te koop bij boekhandel 
Van de Moosdijk, Parkhof 5 in 
Nuenen en bij de bibliotheek.
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Om 19.00 uur begint het avondpro-
gramma in Het Klooster met de Ierse 
singer-songwriter Daithi Rua.  Na een 
korte pauze volgt een optreden van 
Johannes Schiefner en Friends. De 
presentatie is in handen van het jong-
ste bestuurslid Tjeerd Dickhoff. 

Meer informatie: 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl.

Diamanten 
huwelijk 
Marinus 
en Marietje 
de Vries-Klomp

Tonny en Yvonne met achter hen het voormalige ‘hulppostkantoor Nuenen-station’ 
op Eeneind. Yvonne houdt een foto vast van een ansichtkaart uit 1907 met de situatie 
in die tijd: aan de rechterkant datzelfde postkantoor, in de boerderij (links) was een 
bierhuis. Het brandde in 1970 af als café Pipers, genoemd naar uitbater Jan Pipers.



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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PUBLICATIE
KENNISGEVING WET ALGEMENE 
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht onderdeel inrichting te verlenen aan: IT2Recycle BV, voor 
het oprichten van een inrichting voor het inzamelen en ontmantelen 
van elektrische- en elektronische (rand)apparatuur en het importeren 
en exporteren van deze afvalstoffen en restmaterialen op het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie C, nrs.3283 gelegen aan 
De Huufkes 11 te Nuenen. 
De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 1 no-
vember tot 13 december 2013. U kunt deze inzien bij het gemeentehuis 
Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn 
elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 
14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Om-
gevingsdienst Zuidoost-Brabant, Tefoonnummer: 088- 36 90 328.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
zienswijze worden ingediend.
De schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 AG 
Nuenen.
De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

•	 naam	en	adres	indiener;
•	 datum	indiening	zienswijze;
•	 het	besluit	ten	aanzien	waarvan	een	zienswijze	wordt	ingediend;
•	 wat	is	uw	zienswijze.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met de heer A. Vodegel. (Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant, Tefoonnummer: 088- 36 90 328)

De ingediende zienswijze(n) zullen worden toezonden naar de aanvra-
ger (conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de 
mogelijkheid om hierop te reageren.

PUBLICATIE
VOORAANKONDIGING,ONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN “LUISTRUK FASE 2A”, 
ONTWERPBESLUIT HOGERE 
GRENSWAARDEN GEMEENTE NUENEN C.A..
Vooraankondiging
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 
bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor fase 2A van 
het plan Park Luistruik.
Fase 2A betreft het gebied in de noordoosthoek van het oude sport-
park De Luistruik. In dit gebied wordt beoogd om maximaal 50 grond-
gebonden woningen te realiseren. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “Luistruik fase 2A” ligt met ingang van 
1 november 2013 gedurende zes weken op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. Het ontwerp-
bestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden ingezien bij de 
balie Wonen en Openbare Ruimte.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Luistruik fase 2A’ kan 
rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPNuenLuistruik2A-C001
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot dit ontwerpbestemmings-
plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Nuenen, Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt bij de heer D. Senders van de afdeling Ontwikkeling 
en Handhaving (telefoonnummer 040-2631641).

Hogere Waarden
Om de voorziene bebouwing mogelijk te maken, dienen voorafgaand 
aan de vaststelling van het bestemmingsplan “Luistruik fase 2A” ho-
gere grenswaarden voor wegverkeersgeluid vastgesteld te worden. In 
verband hiermee ligt het ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere 
grenswaarden voor het bestemmingsplan “Luistruik fase 2A” met 
ingang van 1 november 2013 gedurende zes weken op het gemeente-
huis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. Het 
ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website, 
www.nuenen.nl

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden een 
zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststel-
ling van hogere grenswaarden bij burgemeester en wethouders, post-
bus 10.000, 5670 GA  Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling 
kenbaar worden gemaakt bij de heer G. Koops van de afdeling Ont-
wikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631646).

Nuenen, 31 oktober 2013.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

COLLECTE
In de week van 3 november t/m 9 november 2013 wordt gecollecteerd 
door Stichting Alzheimer Nederland.

WEEKMARKT NUENEN
Op de weekmarkt van maandagmiddag  hebben we enkele nieuwe 
marktkooplieden erbij gekregen. U kunt naast de vertrouwde kramen 
ook terecht voor, wenskaarten, brood en banket, stroop- en luikse 
wafels en een prachtige snoepkraam. Wij willen u met klem verzoeken 
om niet te fietsen op de markt, dit is niet toegestaan en gevaarlijk. 

AFVALINZAMELING
Aanbieden GFT afvalcontainers
Op dit moment wordt er door de inwoners van Nuenen minder GFT 
afval aangeboden dan in de voorgaande weken. Dit houdt in dat er 
minder GROENE containers aan de straat staan en dat het inzamel-
bedrijf de route voor een bepaalde dag sneller afrondt. In sommige 
gevallen kan het voorkomen dat het inzamelbedrijf vroeger in uw straat 
is dan wordt verwacht door de inwoners. Wilt u er zeker van zijn dat 
uw container wordt geleegd dan is het noodzakelijk dat uw container 
op de dag van inzameling ’s morgens voor 07.30 uur aan de straat 
staat.

Milieustraat Nuenen
Op de milieustraat Nuenen worden alleen Nuenense burgers  toege-
laten en dat gebeurt alleen op vertoon van een geldige milieupas. 
Deze pas is door de gemeente aan elk adres in Nuenen verstrekt.  De 
milieupas  is ook nodig voor de registratie van uw bezoek aan de mi-
lieustraat en om de betaling te regelen. Op de milieustraat kunt u 
alleen met een pin-pas betalen. 

Met de registratie kunnen we vaststellen hoe vaak en in welke catego-
rie  u afvalstromen op de milieustraat heeft gestort. De categorieën 
zijn: groen afval, grof huishoudelijk afval, bouw-en sloopafval en 
“gratis stromen”. Het is een grove categorie-indeling. Wij weten dus 
niet als u een “gratis stroom” heeft gestort of dat nu bijvoorbeeld 
papier of een strijkijzer was. 

U ontvangt altijd een betalingsbewijs/bezoekbewijs, ook als u alleen 
met “gratis stromen” naar de milieustraat komt. Komt u naast gratis 
afvalstromen ook met afvalstromen waar u voor moet betalen, dan 
ontvangt u alleen een bon van de duurste fractie.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvragen reguliere omgevingsvergunningen 
op:
•	 22	oktober	2013,	Broekdijk	24,	5674	MN	–	revisievergunning	(GE-

BIEDSBESCHERMING	EN	MILEU);
•	 24	oktober	2013,	Daniel	Eyndhoutsgaarde	11,	5671	CM	–	vervan-

gen van bestaande woning (BOUW, INRIT/UITWEG)

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.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	 Stichting	 Sint	 Nicolaas	 Activiteiten	 Gerwen	 voor	 het	

organiseren van de jaarlijkse intocht van de Sint op 24 november 
2013	in	het	centrum	van	Gerwen;

•	 Aanvrager:	Club	Wheels	voor	het	organiseren	van	een	tweedaags	
evenement bij strandbad Nuenen, bestaande uit een oriëntatietocht, 
feestavond in een tent, overnachtingen en een publieksdag op 19 
en	20	april	2014	t.g.v.	het	25-jarig	bestaan	van	voornoemde	club;

•	 Aanvrager:	Amnesty	Werkgroep	Nuenen	c.a.	voor	het	organiseren	
van een fakkelwake en ondertekenen van een petitie op 9 december 
2013 nabij de weekmarkt t.g.v. de rechten van de mens.

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

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 22	oktober	2013,	Sophiastraat	6,	5671	XK	-	wijzigen	van	het	ge-

bruik t.b.v. een fysiotherapie-oedeemtherapie (RO, afwijken van 
de	bestemming);

•	 24	oktober	2013,	Rutger	van	Erplaan	7,	5671	CZ	–	het	plaatsen	
van een stalen balk ter vervanging van een verwijderde binnenwand 
(Bouwen) 

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Intocht	Sinterklaas	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-

heffing verleend voor het organiseren van de intocht van Sint op 
17	november	2013	in	Nuenen	(verzenddatum	24	oktober	2013);

•	 aan	Hotel	Restaurant	de	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een galadiner in een tent 
op het achterterrein bij de Collse Hoeve aan de Collse Hoefdijk 24 
(verzenddatum	25	oktober	2013);

•	 aan	Belangenvereniging	Omwonenden	Andriesplein	zijn	een	ver-
gunning en ontheffing verleend voor het organiseren van een wijk-
borrel op 2 november 2013 op het grasveld aan de Wilgenstraat 
of bij slecht weer op het schoolplein bij de Dassenburcht (verzend-
datum 25 oktober 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum (voor 
kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van het besluit, op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener;
•	 de	dagtekening;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	is	gericht;
•	 de	gronden	van	het	bezwaar.

Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen.  

PUBLICATIE
INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht in te trekken.  
De inrichting is gelegen aan de Soeterbeek 3 te Nuenen.
Het betreft het intrekken van de vergunning voor het houden van 
vleesvarkens.

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 1 november 2013 tot 13 
december 2013.
U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met mevrouw F. Buchel Van Steen-
bergen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Telefoonnummer: 
088 -36 90 304.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
zienswijze worden ingediend. De schriftelijke zienswijze moet worden 
gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Nuenen, 
Postbus 10.000, 5670 GA te Nuenen.
De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

•	 naam	en	adres	indiener;
•	 datum	indiening	bezwaarschrift;
•	 tegen	welk	besluit	bezwaar	wordt	gemaakt;
•	 wat	is	uw	bezwaar.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met  mevrouw F. Buchel Van Steenbergen (Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant, telefoonnummer: 088-36 90 304).

De ingediende zienswijzen zullen worden toezonden naar de aanvrager 
(conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de moge-
lijkheid om hierop te reageren.

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: 1 & 2 Nov: 
Pastinaak, hele kilo  .......................... 1,98
roseval aardappel, hele kilo  0,99
kastanje champignons, per bakje  0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 4 November:

Hutspot, panklaar, halve kilo  ................ 0,69
DINSDag 5 November:

andijvie, panklaar, halve kilo  ............... 0,99
WoeNSDag 6 November:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............. 0,99
DoNDerDag 7 November:

Worteltjes, panklaar, halve kilo  ........ 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 1 t/m 7 Nov:

elstar appels, hele kilo  ................ 0,99
NWo clementine, 10 stuks  .... 1,99
Waldorffsalade, 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
Hij is er weer: Hazenpeper

uit eigen keuken!!!

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

Lekkers van de Echte Bakker!!!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

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

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

SUPERKNaLLERS!
BROOD VD WEEK (VIKORN)

 € 1,75
ZaCHTE SPELTBOLLETJES

 4 + 2 GRATIS
HaRDE ITaLIaaNSE BOL

 2 voor € 1,00
2E DESEMBROOD

 € 1,00
2E GEBaKJE

 € 1,00 
KLEINE CaKE NaTUREL 

 € 3,00

SPECULaaSSTaaF 
 € 3,50

HEEL GRaaG TOT ZIENS
IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Slavinken 
........................iedere 4e GRATIS
100 gr. Gebraden Gehakt +
150 gr. Likkepot, samen  ... 2,50
Caprese Al Forno
100 gram ......................................2,45
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram ......................................2,45
Broodje 
Gerookte Kipsalade
per stuk .........................................3,00
Combi Koopje
1 Zakje kant en klare Saté
1 Loempia
1 Bak rijst ....................................5,00

kooPJe
combI

SPecIal

geldig 28 oktober t/m 2 november

vanaf donderdag 31 oktober

INFOAVOND
DONDERDAG 
7  NOVEMBER
19.00-20.30 UUR

ONTDEK 
HOE LEUK 
HET IS 
OM SLIM 
TE ZIJN!

 LORENTZ
CASIMIR
 LYCEUM

h
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/a
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e

u
m

/g
ym

n
a

siu
m

C a s i m i r g e b o u w  C e l e b e s l a a n  1 0 - 2 0    5 6 41  A G  E i n d h o v e n    T  0 4 0  -  2 9 0 9 4 2 0

KIJK OOK OP WWW.LCL.NL

WEES SLIM
KIES LEUK!

Nieuwsgierig naar de 
nieuwe najaarscollectie?
Nu volop keuze in de mooiste lingerie 

van de beste merken:

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

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

En voor de heren:

En zin om te relaxen?
Comfortabele huispakken 
en nachtkleding, voor een 
lekkere luie dag en/of nacht.

Graag tot ziens bij!

 De Nierstichting zet 
alles op alles om ervoor 
te zorgen dat nier
patiënten zoals Willem 
in leven blijven en ook 
écht kunnen blijven 
leven. Want dialyseren 
is geen leven, maar 
overleven. We doen 
dan ook alles wat in ons 
vermogen ligt om het 
leven van nierpatiënten 
te verbeteren. 
Leven gaat voor, in alles 
wat we doen. 
www.nierstichting.nl

 Leven
gaat voor.

toPPer!!

kooPJe



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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de hoofdstroom op de Europalaan wel voorrang. Als er een bus aan-
komt, wordt autoverkeer kort stilgezet voor de pleintjes zodat busver-
keer met voorrang die pleintjes op kan rijden. Bijkomende voordelen 
zijn, dat voetgangers en fietsers in twee instanties kunnen oversteek 
terwijl het autoverkeer een lagere snelheid heeft, maar toch goed 
doorstroomt. Tijdens de inspraakbijeenkomsten zal vooral ingegaan 
worden op de ‘technische werking’ van die pleintjes; wat zijn voorde-
len/ nadelen en hoe kan je met tweekleurige verkeerslichten de voor-
rang voor bussen regelen zonder dat auto’s lang hoeven te wachten.

Lossen de varianten straks alles op? 
Het plan biedt natuurlijk ruimte voor de bus. De Europalaan is ook 
een van de belangrijkste verbindingen voor auto’s tussen Nuenen en 
Eindhoven en zal dat ook blijven. Daarnaast is het ook een belang-
rijke fietsverbinding. Met al deze wensen en eisen is rekening gehouden 
in het ontwerp; er is een balans gezocht tussen HOV, autoverkeer en 
fiets. Het project is dus niet dé oplossing voor doorgaand autoverkeer. 
Nog meer autoverkeer zou ook niet goed zijn voor de leefbaarheid in 
ons dorp. Maar het is ook geen ‘autootje pesten’. De doorstroming is 
goed. Behalve een stimulans voor het openbaar vervoer biedt het plan 
goede voorzieningen voor langzaam verkeer. Fietsers kunnen in twee 
richtingen langs de Europalaan rijden. 

Smalle deel tussen Vallestap en Geldropsedijk

Financiering Voorlopig Ontwerp 
De gemeenteraad zal beslissen óf de gemeente de Europalaan gaat 
herinrichten, hoe het gebeurt en vooral hoe die herinrichting gefinan-
cierd wordt. Een nieuwe weg die geschikt is voor HOV kan voor de ge-
meente ineens veel goedkoper worden dan de 8 miljoen voor de beno-
digde opknapbeurt van de Europalaan. Verschillende instanties zoals 
regio (SRE) en het Rijk hebben al een financiële bijdrage voor het project 
toegezegd, gebaseerd op variant 1a van het Voorlopig Ontwerp. In to-
taal is er zelfs maximaal 9,5 miljoen euro toegezegd. Tijdens inspraak-
procedure zal de financiering van variant 2, die wat later als keuzemo-
gelijkheid is toegevoegd, ook verder onderzocht worden. Voor variant 
1 gelden de volgende investeringen, subsidies en eigen bijdrage:
€ 10,9 miljoen totale investering
€   9,2 miljoen subsidies
€   1,7 miljoen “eigen” bijdrage (gemeente via Fonds Bovenwijks)

De eigen bijdrage van de gemeente komt uit het zogenaamde ‘Fonds 
Bovenwijks’. Dat is een budget voor nieuwe voorzieningen zoals wegen 
die nodig zijn op het moment dat er ergens nieuwe woningen worden 
gebouwd. Het fonds wordt gevuld door de bouwers en/of kopers van 
de woningen, niet via bepaalde belastingen. Het fonds is nu al gevuld 
door bouwprojecten. 
Standpunten en keuzes over de inhoud (variant 1 of 2) hebben gevol-
gen voor de genoemde bedragen. Belangrijk gegeven is, dat de ge-
meenteraad beslist over de inzet van de gemeentelijke middelen, dus 
ook over het benutten van subsidies (budgetrecht). 

Beoordeling
Tijdens en na de inspraak zullen de varianten op verschillende onder-
delen beoordeeld worden. Denk daarbij onder andere aan de vol-
gende aspecten:

•	 HOV-kwaliteit:
 	 functioneel (doorstroming, betrouwbaarheid)
	 	visueel (uitstraling)
•	 Comfort	autoverkeer:	
	 	doorstroming autoverkeer
	 	wachttijden zijtakken
•	 Comfort/veiligheid	langzaam	verkeer:
	 	oversteeknoodzaak
	 	wachttijden oversteek
	 	subjectieve veiligheid oversteek
•	 Financiering:
	 	kosten bruto
	 	kosten netto 
•	 Omgeving:
	 	geluidbelasting panden?
	 	(sluip)verkeer?
	 	andere hinder (zoals fijnstof)? 
•	 Overige:
	 	bereikbaarheid hulpverlening
	 	draagvlak
	 	restlevensduur wegen
	 	duur van de werkzaamheden/ afsluiting
	 	“dorpse” uitstraling/ stedenbouwkundige kwaliteit

Meer	informatie
Er worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd. U bent daarvoor 
van harte welkom in Het Klooster, op de volgende data/tijdstippen:
•	 Maandag	25	november,	van	20.00-22.00	uur
•	 Donderdag	28	november,	van	15.00-17.00	uur
•	 Donderdag	28	november,	van	20.00-22.00	uur

Op www.nuenen.nl vind u meer informatie, zoals tekeningen van de 
verschillende varianten, achterliggende stukken en onderzoeksrapporten.

Inspraak	EurOpalaan/	HOV2	
BegOnnen
De gemeente heeft plannen voor een reconstructie van de Europalaan. 
Het gaat hier om een behoorlijk ingrijpend plan. De gemeente wil 
daarom heel breed de meningen polsen. Welk plan ook wordt gekozen, 
het bestemmingsplan moet altijd worden aangepast. Ook om die 
reden is inspraak vereist.

Wie, wat, waar, wanneer? 
Van 25 oktober tot en met 5 december mag iedereen melden wat hij 
of zij van het voornemen en de plannen vindt. Nuenenaren, maar ook 
mensen van buiten de gemeente, belanghebbend of niet, voorstander 
van één van de varianten of juist van een heel andere lumineus idee, 
iedereen mag zich laten informeren over de plannen en een mening 
geven. Dat kan schriftelijk aan B&W, per mail aan hov2@nuenen.nl, 
mondeling of via formulieren die tijdens de openbare inspraakbijeen-
komsten ingeleverd kunnen worden. 

Waarom	reconstructie?
De Europalaan is in de zeventiger jaren aangelegd. Dit zie je aan het 
uiterlijk van de weg, met brede asfaltbanen, op sommige plaatsen 
twee en op andere plaatsen vier rijstroken. Ook is zichtbaar dat de 
asfaltconstructie in slechte staat is. Dat geldt ook voor de onderste 
lagen en de fundering. Bij het nieuwbouwplan Nuenen-West zullen 
woningen gebouwd worden, ongeveer op de plaats waar nu aan de 
buitenzijde een bermsloot ligt. De rijbanen moeten opschuiven en in 
het midden - verder van de nieuwbouwwoningen - gelegd worden. Dit 
is zo afgesproken met de ontwikkelaars. Omdat de Europalaan deel 
uitmaakt van het tracé voor HOV2, ontstaan er kansen om kostbare 
werkzaamheden met subsidie uit te voeren. 

Waarom	HOV?
Over 5 tot 10 jaar zit het verkeer in en rond Eindhoven (weer) muurvast 
als de groei van het autoverkeer zich zo ontwikkelt als de laatste 10 
jaar. Oplossingen liggen op twee vlakken: meer asfalt en meer/ beter 
openbaar vervoer. Voor meer asfalt is op veel plaatsen geen ruimte, in 
het dorp of daarbuiten. De Nuenense gemeenteraad heeft ook beslo-
ten om zelf geen gemeentelijke rondweg aan te leggen. Provincie en 
regio zijn wel bezig met infrastructuur voor autoverkeer in de toekomst: 
de Noordoost Corridor. Ondertussen wordt er in het middengebied 
dus ook ingezet op meer en gebruik van andere vervoerwijzen, zoals 
openbaar. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) biedt een alternatief 
voor veel autoritten. Dat heeft het groeiende gebruik van HOV1 (Eind-
hoven-Veldhoven/Airport) ook bewezen. De HOV2-lijn verbindt Nuenen 
straks niet alleen met het centrum van Eindhoven. Maar ook de scho-
len, Catharinaziekenhuis en WoensXL worden beter verbonden met 
Nuenen en het “achterland”, Gemert e.o. Uiteindelijk is HOV2 onder-
deel van een netwerk met ook lijnen richting Son, Geldrop en Valkens-
waard en de al bestaande lijn naar Eindhoven Airport.

Integrale oplossing 
Die HOV-subsidies bieden een kans om voor de hele (of de halve) weg 
een betere oplossing te vinden. Want vrijwel dagelijks is zichtbaar dat 
de Europalaan ook niet optimaal functioneert. In de rustige periode 
is de snelheid van het autoverkeer hoog, met hinder en onveiligheid 
die daarmee gepaard gaan. In de drukkere perioden ontstaan flinke 
wachtrijen voor (vracht)auto’s die ertoe leiden dat ook de bussen in 
de file staan. Wachttijden voor overstekende voetgangers en fietsers 
zijn erg lang en fietsers hebben sterk de neiging om –ook op smalle 
fietspaden- tegen de richting in te rijden. Veel van dergelijke problemen 
kunnen aangepakt worden. 

Waarom	deze	varianten?
Het opstellen van een reconstructieplan is een ingewikkelde opgave 
waar verkeersdeelnemers, omwonenden en andere inwoners hun eigen 
verwachtingen bij hebben en later verschillende effecten van kunnen 
ondervinden. De ideale oplossing voor iedereen bestaat niet. Het is 
zoeken naar een optimaal ontwerp. Samen met de klankbordgroep 
(een groep van 25 burgers en belangenorganisaties die de afgelopen 
3 jaar actief hebben meegedacht met het ontwerp) zijn allerlei onder-
zoeken gedaan. Daarbij zijn opties ondertunneling of sloop van wo-
ningen afgevallen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk een Voorlopig 
Ontwerp vastgesteld met zogenaamde voorrangspleintjes. Deze zijn 
uitgewerkt tot varianten (zie ook ‘Hoe werken voorrangspleintjes?’). 
Die tekeningen zijn ook nodig om er – samen met Eindhoven en sub-
sidiegevers -  achter te komen wat de plannen ongeveer kosten en 
welke subsidies hier tegenover staan.

Hoe	zien	die	varianten	eruit?
De varianten die het gemeentebestuur het meest kansrijk vindt, zijn 
weergegeven in de bijlage. In de ene groep varianten (1 a t/m c) wordt 
de Europalaan over de volle lengte van 3 kilometer, tussen de Dommel 
en ’t Pluuke gereconstrueerd. Het ontwerp met verkeerspleintjes kan 
je toepassen op alle kruisingen, binnen het nieuwbouwplan Nuenen-
West, maar ook in een langgerekte vorm tussen de Geldropsedijk en 
de Parkstraat (1a). De verschillen zitten in de mogelijkheid linksaf te 
slaan vanuit de Parkstraat (1b) en ook nog vanuit de Geldropsedijk 
(1c). Bij de andere variant (2) wordt alleen het deel tussen de Dommel 
en de Geldropsedijk helemaal opnieuw ingericht. Op het deel tussen 
Geldropsedijk en ’t Pluuke worden dan alleen nieuwe verkeerslichten 
geplaatst en wordt het asfalt niet vervangen, maar alleen opgeknapt 
om de weg weer een paar jaar berijdbaar te houden. 

Europalaan vanuit Vallestap (variant 1 B, C)

De belangrijkste keuzemogelijkheden liggen dus op het smalle deel 
van de Europalaan tussen de Geldropsedijk en de Parkstraat. Deze 
varianten hebben allemaal verschillende voor- en nadelen. Kiest de 
gemeente ervoor om hier ook de voorrangspleintjes aan te leggen 
(zonder of met mogelijkheden om linksaf te slaan, variant 1a t/m c)? 
Bijvoorbeeld linksafslaand verkeer vanuit de Geldropsedijk (1c) is zeer 
comfortabel voor automobilisten, maar de Geldropsedijk blijft dan 
aantrekkelijk voor doorgaand verkeer tussen Geldrop en Eindhoven. 

 KruIsIng KruIsIng
	 Geldropsedijk	-	Europalaan	 Vallestap	-	parkstraat	-	Europalaan 
 
Variant 1a Linksaf Geldropsedijk – Europalaan  Verbinding rechtdoor  Parkstraat - 
 (ri. Eindhoven) vervalt Vallestap en verbinding linksaf  
  Parkstraat - Europalaan richting  
  Pluuke vervallen

  
Variant 1b  Linksaf Geldropsedijk – Europalaan  Alle rijrichtingen mogelijk  
 (ri. Eindhoven) vervalt   
 
Variant 1c Alle rijrichtingen mogelijk Alle rijrichtingen mogelijk   

Variant	2	 Alle rijrichtingen mogelijk Alle rijrichtingen mogelijk  
 Doorstroming Auto/busverkeer? Doorstroming Auto/busverkeer? 

 
Bij variant 2 wordt flink bespaard op de aanlegkosten. De weg wordt 
tussen de Geldropsedijk en ’t Pluuke niet anders ingericht maar voor-
zien van nieuwe verkeerslichten (variant 2). Deze variant is pas kort 
voor de start van de inspraak toegevoegd. De gevolgen voor vooral 
HOV en autoverkeer (en wachttijden langzaam verkeer) en de duur-
zaamheid van de weg worden nog verder onderzocht. Daarnaast wordt 
ook gekeken wat deze variant betekent voor het financiële plaatje van 
het project voor de gemeente (subsidies). College en raad zullen dat 
aspect uiteraard betrekken in hun afwegingen.

College	en	raad	beslissen
Er is nog geen beslissing genomen om de reconstructie op de ene of 
andere manier uit te voeren. Toch is er ook al verder nagedacht over de 
uitwerking van die plannen: welk soort asfalt, oplossingen voor water-
afvoer, materialen, bomen, straatmeubilair, lichtmasten... Ook die be-
langrijke “details” horen bij een definitief plan, dus ook daar mag ieder-
een een mening over geven. Welke oplossing er uiteindelijk gekozen wordt 
(varianten en details) is aan het college van burgemeester en wethouders 
en de gemeenteraad. Het college beslist –mede aan de hand van alle 
inspraakreacties (Inspraaknota) welk voorstel naar de gemeenteraad 
gaat. College en raad zullen ook aspecten zoals financiering meewegen.
 

Europalaan richting Geldropsedijk (rechts)

Hoe	ziet	de	Europalaan	er	straks	uit?
Dat is nog niet precies bekend, maar er liggen nu ontwerpen op tafel 
met de volgende onderdelen:
•	 2	x	1	rijstrook	voor	autoverkeer.	Nu	is	dit	op	grote	delen	van	de	

Europalaan ook al zo. De doorstroming op de Europalaan blijft 
dus ongeveer gelijk. De doorstroming van het autoverkeer is op 
voorrangspleintjes vaak beter dan bij verkeerslichten of rotondes, 
zo leert de ervaring.

•	 Busbanen	aan	de	buitenzijde;	hierdoor	zijn	bushaltes	het	makke-
lijkst bereikbaar. In Eindhoven liggen de busbanen aan de zuid-
zijde, aan de kant van de scholen. Bij de brug over de Dommel ligt 
(nu al een tijdelijke) “wissel”, waar autoverkeer nauwelijks hinder 
van ondervindt. 

•	 Voorrangspleinen;	verkeer	op	de	Europalaan	krijgt	voorrang.	Op	
de kruisingen zitten de bus en het autoverkeer samen op een rij-
baan. Hierdoor ontstaan overzichtelijke, sobere kruisingen. Een 
ander voordeel is de korte oversteek voor fietsers en voetgangers. 
Bovendien hoeven die maar een rijbaan tegelijk over. Dat is veiliger.

•	 Aan	beide	zijden	van	de	Europalaan	komen	fietspaden	die	in	twee	
richtingen mogen worden bereden.

Voorbeeld voorrangspleintje bij Nuenen-West

Hoe	werken	voorrangspleintjes?
De Europalaan is te druk voor rotondes. Die kunnen het autoverkeer 
tussen Eindhoven en Nuenen niet goed verwerken. Een betere oplos-
sing lijkt de aanleg van zogenaamde voorrangpleintjes. Daarbij heeft 
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Orgelconcert op het herstelde 
Smits – Vermeulenorgel
Op zondag 3 november om 15.00 uur zal Gerard Habraken een orgelconcert 
geven op het herstelde Smits – Vermeulenorgel in de H. Clemenskerk Nue-
nen aan het Park.
Dit concert bevat werken van Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) (fantasie 
en fuga en een koraalvoorspel) en so-
nates van Felix Mendelssohn-Barthol-
dy (1809-1847) en Josef Rheinberger 
(1839-1901). Vervolgens speelt Ge-
rard Habraken Epitaphe van Louis 
Vierne (1870 - 1937) en werken van 
Alexandre Guilmant (1837 - 1911), 
Jean Langlais (1907 - 1991) en tot slot 
een feestelijke toccata van Gaston Bé-
lier (1863 - 1938). 

Programma Computercafé    
in november
Het Computercafé van SeniorWeb en Bibliotheek Dommeldal is afgelopen 
maand onder flinke belangstelling van start gegaan. De eerste bijeenkomst 
trok zelfs bijna 50 bezoekers. Ook komende maand staan er weer interes-
sante onderwerpen op het programma.
Programma
7 november
Android tablets. Haal meer uit uw An-
droid tablet: tips en trucs voor het ge-
bruik van diverse toepassingen.

14 november
Windows XP stopt! Wat nu? Microsoft 
stopt binnenkort met de ondersteuning 
van Windows XP. Wat nu? Kunt u XP 
zomaar vervangen door Windows 8?

21 november
Kopen en betalen op internet. Hoe 
kunt u veilig spullen kopen en verko-

pen op internet via webshop of markt-
plaats en hoe zorgt u er voor dat de be-
taling veilig verloopt.

28 november 
Wenskaarten maken met het gratis 
programma Picasa.

De entree is via de zijingang van de bi-
bliotheek. Om 9.00 uur staat de koffie 
klaar. De inleiding start om 9.30 uur, 
waarna er weer volop ruimte is voor 
vragen en oefeningen. De bijeenkom-
sten zijn voor iedereen toegankelijk en 
de entree bedraagt € 3,50.

Sint Maarten  
rond het Andriesplein
Op 11 november viert de Buurtvereniging BOA Nuenen voor de vijfde keer 
het feest van Sint Maarten. In dit lustrumjaar wil de buurtvereniging van de 
Sint Maartenviering van deze leuke en gezellige traditie weer een mooie 
avond maken. 
Met een zo mooi mogelijke, zelfge-
maakte lampion gaan de kinderen 
langs de deuren, om deze, al liedjes 
zingend, aan iedereen die dit wil te la-
ten zien. Daarvoor in ruil krijgen ze 
dan snoep of fruit.

Op woensdagmiddag 6 november 
kunnen de kinderen tussen 14.00 en 
15.30 uur onder begeleiding van de 
ouders in de aula van De Dassen-
burcht een lampion knutselen en de 
liedjes samen oefenen. De kosten hier-
voor zijn € 2. Aanmelden voor 3 no-
vember bij Krista Casteleijn, Van Vel-
dekestraat 16, tel. 2446379 of Heleen 

van der Horst, Jacob Catsstraat 5, tel. 
2527900.
Omwonenden die het op prijs stellen 
als er kinderen langskomen, dienen op 
maandag 11 november om 17.15 uur 
de door het BOA verspreide brief op 
de voordeur te plakken en voor de ge-
zelligheid een waxinelichtje of fakkel 
in de tuin plaatsen. 

Vorig jaar deden wel 70 omwonenden 
mee. De route van de lampionnenop-
tocht is Jacob Catsstraat, Meidoorn-
straat, Andriesplein, Wilgenstraat, 
Weverstraat (vanaf Emmastraat t/m 
Lijsterbesstraat), Lijsterbesstraat.

Steenen Beeld-Nuenen
exposeert in bibliotheek
In april van dit jaar werd de stichting STEENEN BEELD-Nuenen opgericht. 
Haar activiteit is het initiëren, stimuleren en organiseren van exposities van 
beelden in steen. De stichting komt voort uit de vijf jaar succesvol expose-
ren met ‘Beelden in het Park’, een initiatief van beeldhouwer Nolly Braaken-
burg.
Na een eerdere expositie in de tuinen 
van de Walburg afgelopen september 
exposeert de stg. STEENEN BEELD-
Nuenen vanaf 4 november in het atri-
um van de Nuenense bibliotheek beel-
den van René Scholder, Martien v.d. 
Eerenbeemd, Joke v.d. Eerenbeemd, 
Joke Slegers, Jaap Alfrink, Arne Mul-
der, Annette Vloet en Lies Kempers. 
Hun werk is heel divers: van figuratief 
tot abstract, uitgevoerd in zachte tot 
heel harde steensoorten (zeepsteen 
tot onyx – een zeer harde half edel-
steen-). Het totaalbeeld van de exposi-
tie is meestal een goede weergave van 
hetgeen de verschillende kunstenaars 
maken. De beeldhouwers laten de be-
zoeker mee genieten van de resultaten 
van een fantastische hobby. “Het vor-
men van een beeld uit een brok ruwe 
steen is iedere keer weer een span-
nend proces. De ene keer laat je je lei-
den door de steen en de andere keer 
heb je een vooropgezet plan en zoek je 
naar een steen die daarbij past.”
Vanaf 4 november t/m de eerste week 
van januari zijn de beelden te bekijken 

tijdens de openingsuren van de biblio-
theek. Meer informatie op steenen-
beeld-nuenen@onsnet.nu

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Citaat van de Week

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

‘Hier volgt de test om vast te stellen of uw taak 
op aarde is voltooid: als u in leven bent, is dat niet het geval.’
Richard Bach 
– schrijver (1936)

“Mag ik zeggen dat ik dementerend ben?”.

Een pleidooi tegen uitsluiting
Door Elwien Bibbe

Wordt Nuenen dementievriendelijk? Aan Frits Sisselaar en de Initiatief-
groep ‘Mensen met dementie’ zal het niet liggen. Een bomvolle Clemens-
kerk was wellicht de mooiste beloning voor het organiseren van deze avond 
op 23 oktober. Nuenen liet hiermee zien dat er ruime belangstelling bestaat 
voor de aandoening dementie, en de daarmee gepaard gaande problema-
tiek. Een problematiek die door de toenemende vergrijzing, de bezuinigin-
gen in de zorg en het streven van de overheid om ouderen zo lang mogelijk 
met hulp van mantelzorgers of professionele hulp thuis te laten wonen in de 
toekomst alleen maar groter zal worden. 

De werkgroep wil zich bij haar acties 
in eerste instantie op verenigingen 
richten. “Daarvan hebben we er in 
Nuenen zo'n 100. Want het zou zo 
mooi zijn  als dementerenden zolang 
mogelijk binnen verenigingen zouden 
kunnen blijven functioneren,” vertelt 
Frits Sisselaar. Want “Hoe zorgen we 
er voor dat iemand niet buiten de boot 
valt?  Dementie is er niet meer bij ho-
ren. Hoe voorkomen we uitsluiting? 
Gastspreker Arthur Gieles, huisarts in 
Nuenen   illustreerde dit in zijn betoog 
aan de hand van een verhaal over zijn 
vader. Zijn dementerende vader had 
een goede vriend die zo lang mogelijk 
met zijn vader is blijven tennissen. En 
het zou natuurlijk fantastisch zijn als 
wij in Nuenen een dergelijke attitude 
binnen onze Nuenense verenigingen 
zouden kunnen ontwikkelen. Het Vin-
centre heeft zich inmiddels al bereid 
verklaard om speciale activiteiten of 
rondleidingen te organiseren. Het Ste-
delijk in Amsterdam en het Van Abbe 
zijn vanaf april van dit jaar al gestart 

Uit d’n hoek…
Duivels

In Werkendam mag van de locale SGP geen Halloween 
worden gevierd.  
 In Hank, een dorpje in de buurt, zijn ieder jaar 
problemen met de jeugd. Het enige dat voor Hank 
spreekt, is dat het de voornaam is van countrylegende 
Hank Williams. Beide plaatsen liggen aan de rand van 
de provincie Noord-Brabant in gereformeerd gebied. 
Geen toeval.
 Bij mij staan buiten al twee uitgeholde Hal-
loween-pompoenen met enge gezichten. Die heb ik 
samen met mijn dochters gemaakt. We zijn nog niet 
zo veramerikaniseerd dat we langs de deur gaan voor 
trick-or-treat. Dat doen we wel met St. Maarten.
 Mochten mijn dochters later het slechte pad 
op gaan, dan lag het aan die duivelse pompoenen.

 Edwin Coolen

Column van Cees
Het slimste fietspad ter wereld:   
Nuenen-Gerwen v.v.
Een interactief fietspad dat loopt op een plek waar Vincent van Gogh in zijn 
Nuenense periode veel gelopen heeft. Het lichtgevende pad gaat een inter-
actie aan met fietsers die er gebruik van maken. “Cultureel erfgoed en inno-
vatie komen samen in dit nieuwe, openbare landschap”, aldus ontwerper 
Daan Roosegaarde. “Het fietspad levert bij de mens een magische ervaring 
op, het wordt een hedendaagse interpretatie van Vincent van Gogh.” 
 
En waar gaat dit slimste en veiligste fietspad ter wereld aangelegd worden? 
Ik zou denken in onze gemeente, want daar hebben we als gemeente – waar Vin-
cent van Gogh als inwoner van november 1883 tot december 1885 actief was als 
kunstschilder - zeker recht op. 
In het fietspad tussen Nuenen en Gerwen, langs De Roosdonckse molen, langs 
de plek waar Vincent het expressieve meesterwerk De aardappeleters voltooide, 
worden miljoenen lichtsteentjes verwerkt, die zich overdag opladen met zonne-
energie en ’s avonds oplichten als er fietsers overheen rijden. Deze ‘glow-in-the-
dark’-steentjes worden gestrooid in patronen die hun inspiratie vinden in De 
aardappeleters. Sportieve fietsers krijgen het gevoel dat ze over een echte Van 
Gogh rijden. Dergelijke patronen zijn ook verwerkt in het afgebeelde wielershirt 
dat om het lijf zit van een actieve toerrijder, die zo uit het wereldberoemde schil-
derij gestapt is. 
Wat blijkt nu? Niet Nuenen, maar Eindhoven gaat zich internationaal profileren 
met het interactieve Van Goghfietspad, dat gepland is ergens tussen de Eindho-
ven-Helmondweg en de Loostraat in de Eindhovense wijk Tongelre. In Eindho-
ven dus, waar ze al alle moeite hebben om een paar pleinen te betegelen. Miljoe-
nen euro’s heeft dat al gekost daar.

met een speciaal programma voor 
mensen met Alzheimer en hun man-
telzorgers. Geïnspireerd op het ‘Meet 
Me at MoMa’- programma van het 
Museum of Modern Art in New York. 
De focus bij deze programma’s ligt op 
het positieve, creatieve en inspireren-
de, niet op de ziekte.

Aanwezig was ook wethouder Ebbe-
rink, verantwoordelijk voor Welzijn 
en Zorg. Hij juichte het initiatief toe. 
“Van Nuenen een dementievriendelij-

ke gemeente maken getuigt van een 
hoge ambitie. En staat voor een war-
me samenleving.” Niet dat hij als be-
stuurder alleen maar af hoeft te wach-
ten. Hij ziet dit ook als een 
inspanningsverplichting van de ge-
meente. Eigenlijk komt de initiatief-
groep nu al in aanmerking voor subsi-
die, maar met de nieuwe regels is dat 
nu nog niet mogelijk. 
Hans Rutten, huisarts in Nuenen, 
sloot de avond af. Hij is bereid gevon-
den om als ambassadeur van de Initia-
tiefgroep ‘Mensen met dementie’ op 
te treden. Hij zal zich samen met de 
initiatiefgroep verder beraden op de te 
volgen stappen. Frits Sisselaar: “De 
komende maanden gaan wij alle 100 
Nuenense verenigingen bezoeken. De 
eerste stap is bewustwording en ken-
nis van dementie.”

Als intermezzo konden de bezoekers 
kijken naar de eenakter “Woon ik 
hier”. Lia Hoogendoorn speelt daarin 
een langzaam dementerende vrouw. 
Zij liet daarin op indringende wijze 
zien wat er zich allemaal afspeelt in 
het hoofd van iemand met Alzheimer.    

Nuenense Van Gogh-kenners, kom 
eens achter jullie stamppot vandaan 
en sla de handen ineen met de plaatse-
lijke bestuurders onder aanvoering 
van eerste burger Maarten Houben en 
haal dat lichtgevende fietspad naar 
onze gemeente. Het kan toch niet zo 
zijn dat Opperbaas Rob van Ehv040 
onze Nuenense Maarten te slim af is 
als het over onze wereldberoemde 
Vincent gaat? 
Een eerste reactie van Rob van Gijzel: 
“Je moet het zo zien: binnenkort hoort    
Nuenen gewoon bij Eindhoven en dan 
maakt het toch niet uit waar dat fiets-
pad komt. Het slimste fietspad hoort 
in het hart van de slimste regio ter we-
reld en dat is Eindhoven.”
 
Tussen twee haakjes: Vincent van 
Gogh zou ook tegenstander van de 
Ruit zijn.

Cees van Keulen, Gerwen
 

Beeld van Annette Vloet.

Na een flinke hersteloperatie klinkt 
het grote orgel in de H. Clemenskerk 
weer als vanouds. Het werd einde 19e 
eeuw gebouwd door de Brabantse or-
gelbouwers Smits uit Schaijk – Reek. 
De bekendste staan in Boxtel (H. Pe-
trus), Oirschot (H. Petrus) en Schijn-
del (H. Servatius). In de jaren ’20 van 
de vorige eeuw werd het orgel uitge-
breid door de firma Vermeulen die in-
middels overgenomen is door Flen-
trop in Zaandam. 
De aansturing van het orgel werd 
daarbij veranderd in een zgn. pneu-
matische tractuur. De kleppen die ma-
ken dat er lucht door een orgelpijp 
stroomt en er geluid uit komt, worden 
pneumatisch bediend. Daarvoor lo-
pen er dunne loden pijpjes naar elke 
klep. Hiervan was veel kapot gegaan 
en dat is allemaal hersteld. Dat geldt 
ook voor andere kleine gebreken en 
het orgel is helemaal gestemd.  

Gerard Habraken , geboren te Nuenen 
in 1949, studeerde orgel  bij Hub. 
Houët aan het Brabants Conservato-
rium en bij Kamiel D’Hooghe aan het 
Koninklijk Muziek-conservatorium te 
Brussel. Hij gaf concerten in de mees-
te landen van Europa en verleende 
medewerking aan tal van radio-, tele-
visie-, grammofoon- en CD-opna-
men. Zijn repertoire omvat werken uit 
alle stijlperioden. Hij is verder o.m. 
werkzaam als docent pijporgel aan 
Factorium Podiumkunsten te Tilburg.

Toegang gratis, collecte na afloop. 

Vier generaties   
in Nuenen

Van links naar rechts: mama Laura 
van Hout 27 jaar, uit Nuenen, Oma 
Mieke Jansen 59 jaar, uit Nuenen, Omi 
Marie Jansen-Raaijmakers bijna 84 
jaar, uit Gerwen en baby Tess Nouwens 
geboren op 10-10-2013, uit Nuenen.



WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

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

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:

Altijd zin in een feestje?
Dan zoeken wij jou!

C.V. De Dwèrsklippels in Nuenen 
is op zoek naar nieuwe raadsleden.

Aarzel niet en neem direct contact met ons op:
raadvan11@onsbrabantnet.nl

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

Dierenspeciaalzaak

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

www.dedierenvriendnuenen.com

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze Facebook pagina!

novemBer SmØLKe mAAnd
10% KorTinG oP HeT HeLe ASSorTimenT 

SmØLKe Honden en KATTenvoedinG
en BiJ AAnKooP vAn 2 KiLo 

SmØLKe een cAdeAuTJe*
*1 CADEAUTJE PER GEZIN

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Informatie-
avonden

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert 2 informatie-avonden 
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders:

dinsdag 5 november: vwo-havo en (tweetalig) mavo
donderdag 7 november: tweetalig vwo en havo

Terwijl u als ouder informatie krijgt over onze school, de verschillende opleidingen en wat ons onderwijs 
precies inhoudt, maken de leerlingen kennis met de docenten en de vakken tijdens minilessen. 
Aanvang op beide avonden: 19.30 uur, gebouw ingang Oudenaardepad.

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

www.stedelijkcollege.nl

Start op

‘t Stedelijk

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

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

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
ORiENTAl PARAdisE

speciale afhaalmenu’s November
A: voor 2 personen B: voor 2 personen
1) Kroepoek 1) Indische Kroepoek
2) Mini Loempia’s (4st.) 2) Gebakken Ananas (2st.)
3) Saté Ajam (2st.) 3) Saté Ajam (2st.)
4) Babi Pangang 4) Tongfilet met Ketjapsaus
5) Koe Lou Yuk 5) Babi Pangang speciaal
6) Kipfilet met Oestersaus 6) Ossenhaas 
7) Gemengde  in Soya-Garnalensaus
 Seizoensgroenten 7) Gemengde
8) Gestoomde Rijst  Seizoensgroenten
  8) Gestoomde Rijst

€ 16,50 € 20,50
Tevens verzorgen we uw catering voor feest,

partijen of zakelijke bijeenkomsten. Vanaf € 7,- p.p.

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
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CARNAVALAR IA
Bekendmaking 
boerenbruidspaar Raopersgat
Op zaterdag 16 november a.s. wordt in Raopersgat het 36e boerenbruidspaar 
bekend gemaakt. Het voorgenomen huwelijk in d’n onecht zal worden voltrok-
ken op maandag 3 maart 2014 tijdens een openbare en voor iedereen gratis toe-
gankelijke ceremonie, die zal plaatsvinden in het vernieuwde Dopshuis aan de 
Grotenhof in Raopersgat. Welk trouwlustig stel komend seizoen op de ‘erdkaar’ 
door het dorp gereden wordt, kunt u wellicht uit de volgende hints opmaken:

1. Soms giggut nie saôme.
2. Ze zin nie van errup.
3. Hai is ‘n stukske van heur.
4. Gaôn nog al us vrimd, 
     mar komme blei wir trug.
5. ‘T is aalt de zúúten inval.

Drie sterren in Nuenen
Jaarlijks worden de restaurants beoordeeld op hun kwaliteit. De kwaliteit 
wordt aangeduid met Michelinsterren. In Nederland zijn er op dit moment 2 
restaurants die de aanduiding 3 Sterren mogen dragen. Te weten De Librije 
in Zwolle en Oud Sluis in Sluis. De 3 sterren aanduiding staat voor uitzonder-
lijke keuken die een reis waard is (Une des meilleurs tables, vaut le voyage).
Vanaf 16 november is er in Nuenen 
ook een gezelschap 3 sterren waardig. 
Dit gezelschap is van uitzonderlijke 
kwaliteit en zeker een reis waardig. 
Een reis door de tijd weliswaar. Dit ge-
zelschap zal namelijk onze Jeugd ge-
uniformeerd aanvoeren en meenemen 
langs al die leuke evenementen die lei-
den naar het Jeugdcarnaval.
Zoals gezegd, op 16 november gaat 
deze mooie reis van start. Het start-
schot zal plaats vinden tijdens de 
jeugdprinsen revue. Tijdens deze ge-
zellige zaterdagmiddag zal een heuse 
theatershow onherroepelijk leiden tot 
de bekendmaking van onze Nuenense 
3 sterren. De jeugdprinsenrevue is 
gratis en voor iedereen toegankelijk 
die ook eens van 3 sterren willen ge-
nieten. De middag begint om 14.11 
met een aperitief van film en muziek 
waar het aanwezige gezelschap hun 
ogen en keel laten verwennen door 
het geen hun geserveerd wordt. Hier-
na volgt een amuse van indrukken. Zo 
nemen we onze gasten mee voor een 
reis door de tijd. In dit geval de verle-
den tijd en blikken we terug op carna-
val 2013. Hierna nemen we afscheid 

Wie wordt de nieuwe prins   
          van de Dwèrsklippels?
Vorige week heeft u de eerste 3 aanwijzingen gehad. Gezien de reacties en 
de namen die de ronde doen, is het zeker nuttig om nog wat tips te geven.
Hierbij dus nog 3 verdere tips die tezamen met de eerste 3, toch het een en 
ander zouden moeten verduidelijken. Of juist niet…?

4. Hij is een man van vlees en bloed
5. Hij doet het op eigen houtje
6. Vincent is niet onbekend

Noteer alvast in uw agenda maandag de 11e van de 11e bij het Dwèrsklippel 
monument in het Park. Hier zal door middel van witte rook bekend gemaakt 
worden of er een nieuwe prins (of prinses..?) gekozen is en zo ja, dan zal er ter 
plekke nog een extra 12e aanwijzing volgen. Volgende week weer alweer de laat-
ste drie aanwijzingen.

Raodselachtige raadsels
Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat wij van de RaodsVoorlichtings-
Dienst (RVD) jullie op de hoogte brachten van de laatste ontwikkelingen 
met betrekking tot de witte rook die waargenomen was en waarnaar wij elk 
jaar weer diepgaand onderzoek doen. 

Gezien de resultaten van het vorige 
jaar en het feit dat wij af en toe toch 
wel enigszins Tipsy dan wel Teut te-
rugkwamen van onze speurtochten 
(wat meer over het promillage van on-
ze genuttigde drankjes, dan over onze 
speurcapaciteiten zegt), hebben wij 
besloten het speurwerk dit jaar aan an-
deren over te laten. Meteen nadat wij 
de eerste tekenen van witte rook had-
den gesignaleerd, hebben wij deze keer 
de hulp ingeroepen van het Nuenense 
Speurneuzen Agentschap (NSA).

 Zij hebben enkele Doldwaze Rapor-
teurs Omgeving Nuenen En Streekge-
bieden. Deze keus hebben wij bewust 
gemaakt. U vraagt u wellicht af: waar-
om is er niet gekozen voor de vaak 
toch alles overziende Clemens? Na-
tuurlijk hebben wij aan hem gedacht. 
Maar gezien het feit dat hij zich toch 
wel heel erg als klokkenluider profi-
leert, hebben wij enige twijfel of hij de 
vertrouwelijke informatie die wij zoe-
ken niet - als het hem uitkomt - Nue-
nenwijd bekend maakt. Bovendien 
was hij de afgelopen jaren toch ook 
wel, weliswaar zijdelings, betrokken 
bij enkele schandalen die de aandacht 
trokken. Maar wat voor ons doorslag-
gevend was, was het gerucht dat hij 
banden heeft met een groep Verraai-
activisten uit een nabijgelegen dorp. 
Na de eerste inzet van hun drones kon 
de NSA ons echter nog niet veel 
nieuws vertellen. De eerste verken-
ningsvluchten brachten geen opmer-
kelijke Nuenense nieuwswaardighe-
den voort. In ieder geval geen voor 
ons bruikbare feiten. Dezelfde feiten 
als vorig jaar kwamen weer boven 

drijven. HOV2 splijt Nuenen nog 
steeds, weliswaar nog steeds niet let-
terlijk. Nuenen is nog steeds gewoon 
Nuenen, ook de portemonnee is nog 
steeds leeg. En ook de burgemeester 
heeft de pijp nog niet aan Maarten ge-
geven. 
Maar ja dit brengt ons natuurlijk nog 
niet dichter bij een conclusie wie of 
wat nu de oorzaak is van de waargeno-
men witte rook. Hoewel, dat is ook 
niet helemaal waar. Een aantal bruik-
bare aanwijzingen zijn toch wel boven 
water gekomen. Tenminste, dat den-
ken wij dan.

1. Hart voor de zaak

2. Voelt zich dagelijks herboren

3. Wordt vaak in kringen rond het hof 
gesignaleerd

Je weet het nu even niet meer? Geen 
probleem. Zoals gebruikelijk houden 
wij jullie de komende weken op de 
hoogte van onze vorderingen. Ge-
woon het nieuws blijven volgen dus.

Jachtseizoen geopend, deel drie
Na vier aanwijzingen krijgt de Prinsenkeuze Commissie (PKC) van de Nar-
re-Kappen van velen te horen dat men er al uit is. 

Natuurlijk wordt dit gezegd om de PKC op het verkeerde been te zetten. Maar 
aangezien wij het leuk vinden om iedereen vooruit te helpen, 
volgen hier aanwijzingen 5 en 6 die betrekking hebben 
op de nieuwe Prins(es) van het Narregat.

5. Ze halen al het goede uit het zuiden.
6. Snel, Sneller, Snelst.

Wij beseffen dat voor velen deze aanwijzingen overbodig zijn. Dus hou vast aan 
je gedachte en ‘switch’ niet meer. Dat doen wij namelijk ook niet. 

van onze prins Sven, prinses Noor en 
adjudant Guus. Ook onze sommelier 
behoort tot de beste in zijn klasse en 
zal zorgen dat alle jonge gasten een 
versnapering van het huis zullen ont-
vangen. Nu onze gasten in de juiste 
sfeer zijn gebracht gaan we door voor 
het hoofdgerecht. Tijdens een werve-
lende show waarbij de jongens tegen 
over de meisjes komen te staan zal ook 
het publiek door onze Chef de Cuisine 

worden uitgelokt deel te nemen aan 
dit Grande Bouffe. Als dessert zal on-
ze pâtissier de gasten uiteindelijk nog 
een verrassingsdessert serveren. Als 
slagroom op de taart wordt onze eigen 
sterrentrio bekendgemaakt. 
Vier ingrediënten van dit 3 sterren ge-
zelschap maken we nu al bekend:

Op Loopafstand
Van Hoog naar laag
Bekend met het carnaval
Lichtgevend

Kom ons menu proeven op: zaterdag 
16 november 2013, Theaterzaal ‘Het 
Klooster’ Nuenen, aanvang 14.11 uur 
tot ongeveer 17.00 uur. Alle gasten 
zijn welkom. Gratis toegang + 1 con-
sumptie bij het kindermenu.

Wilt u getuige zijn van de onthullin-
gen van het boerenpaar en hun getui-
gen en van Prins Carnaval en diens 
adjudant, kom dan op 16 november 
gezellig naar het Prinsenbal in zaal de 
Koekoek in Lieshout. De erdkaar

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Rectificatie 
uitzending LON-TV
De rechtstreekse uitzending van de raadsvergadering op donderdag 31 okto-
ber begint om 19.00 uur. Het gaat om een korte besluitvormende vergadering 
die ongeveer 10 minuten duurt. Per abuis werd in de krant van vorige week 
vermeld dat de aanvangstijd 19.30 uur zou zijn. Verder in de uitzending
De watermolenaar van de Opwettense molen legt uit hoe de watermolen 
werkt.
Anja Vereijken over haar nieuwe boek, met als thema epilepsie.
Plannen om van Landgoed Gulbergen een regionaal recreatiecentrum te ma-
ken. 
Groot onderhoud van bossen en vennen. De Gemeente streeft naar meer af-
wisseling en natuurwaarde.
Biografie van een dorp: Huisnummer 11 tot 29 van De Beekstraat.
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.om-
roepnuenen.nl.

Nu twee avonden in Het Klooster

Ellen Dikker veroverde Nuenen 
tijdens de presentatieavond
Op dinsdag 5 november en donderdag 7 november treed cabaretière Ellen 
Dikker op in Theater Het Klooster.  In alweer haar derde cabaretprogramma 
ontfermt Ellen zich over de kwakkelende mens. 

Tijdens de presentatieavond, waar het 
nieuwe theaterseizoen bekend werd 
gemaakt, was ze al een 10-tal minuten 
te bewonderen tijdens haar live pre-
view. Op deze avond had ze zoveel 
harten veroverd van de bezoekers dat 
de voorstelling van 7 november direct 
was uitverkocht. Omdat het zo een 
enorm succes was, is er voor gekozen 
om nog een extra voorstelling te boe-
ken, namelijk op dinsdag 5 november. 
Hierdoor krijgt iedereen alsnog de 
mogelijkheid om Ellen Dikker te be-
wonderen in Het Klooster. 

In haar derde cabaretprogramma 
‘Horten & Stoten’ ontfermt Ellen zich 
over de kwakkelende mens. Of het 
nou om knellende rugwervels of een 
spastische darm gaat, Ellen omarmt 
iedereen die zich met horten en stoten 
een weg door het leven baant. Met ra-
ke types, absurde sketches en verras-
sende observaties houdt ze ons een 
ontroerende lachspiegel voor. En dat 
doet zij op haar eigen wijze: stuiterend 
van de energie, vol charme en met 
heel veel humor. Na het zien van deze 
voorstelling zult u zich een stuk beter 
voelen. ‘Horten & Stoten’ is een hilari-
sche voorstelling met een helende 
werking.

Deze “comédienne pur sang” (AD) 
sleepte met haar “ongelooflijk geestige 
en intelligente sketches” (De Pers) niet 
alleen de Persoonlijkheidsprijs Came-
retten binnen, maar ook een nomina-
tie voor de VSCD-prijs De Neerlands 
Hoop. Heeft u nog nooit van Ellen 
Dikker gehoord? Dan wordt het hoog 
tijd haar te leren kennen. Want Ellen 
staat klaar om door te breken bij het 
grote publiek!

De voorstelling van donderdag 7 no-
vember is uitverkocht, maar er zijn 
nog kaarten beschikbaar voor dinsdag 
5 november. De voorstelling begint 
om 20.15 uur en de toegangskaarten 
kosten € 17,50 inclusief pauzedrankje. 
Kaarten kunt u bestellen via www.het-

klooster.org of u kunt van maandag tot 
en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur telefonisch reserveren via 
telnr. 040 -284 33 99. 

Fotograaf TriColour Productions)

Secretariaat 
Sinterklaas 

weer geopend
Nu al een  brief schrijven aan Sinter-
klaas, dat kan. Zaterdag 16 november 
komt Sinterklaas weer aan in Neder-
land, dit jaar in Groningen. En veel 
kinderen willen nu al hun tekeningen, 
verlanglijstjes en andere spannende 
verhalen kwijt aan Sinterklaas. 
Dit kan vanaf 1 november, want dan is 
het secretariaat van Sinterklaas weer 
geopend. Jaarlijks ontvangt dit secre-
tariaat zo’n 10.000 brieven, met ver-
langlijstjes en tekeningen, van kinde-
ren. Het postadres van Sinterklaas is: 
Sinterklaashof, Postbus 368, 5670 AJ 
Nuenen.
Alle schrijvers krijgen een persoonlijk 
bericht terug van Sinterklaas op zijn 
eigen briefpapier. Tientallen schrijf-
pieten helpen de Sint daarbij. Wel 
moet de afzender duidelijk worden 
aangegeven en moet er een postzegel 
(waarde 1) voor antwoord worden bij-
gesloten. Brieven die na 28 november 
worden gepost, lopen de kans niet 
meer beantwoord te worden omdat 
deze dan niet meer vóór 5 december 
op het retouradres van de kinderen 
bezorgd kunnen worden. Meer infor-
matie op  www.sinterklaashof.nl
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Het versterken en ondersteunen van zorg voor elkaar is van toenemend belang. In 
de promotiecampagne “voor & met elkaar, natuurlijk!” worden actieve Nuenena-
ren geïnterviewd.

Sonja Weijers aan het woord: 
Wie bent u?
Ik ben leerkracht in het speciaal voortgezet onderwijs op de Emiliusschool in 
Son en Breugel. Ik ben net 53 geworden en woon sinds 1998 in Nuenen. Het be-
valt me hier erg goed.

Wat doet u voor een ander? 
Ik ben vrijwilligster bij een vriendengroep van MEE. Op basis van interesses 
heeft MEE een vriendengroep samen gesteld van cliënten met verschillende di-
agnoses. Samen met de vrienden bespreek ik wat ze willen gaan doen. Een keer 
per maand organiseer ik een activiteit voor de vriendengroep, bijvoorbeeld bow-
len. Ik ben altijd bezig met dingen organiseren. 

Hoe kijkt u aan tegen de veranderingen die op ons afkomen?
Ik vind het goed dat de gemeente meer afstand neemt. Maar er wordt wel veel 
van je verwacht. De regering wil dat je als vrouw werkt, maar ook mantelzorg 
doet, enzovoort. Ik ben bang dat het allemaal op de vrouwen neer gaat komen, 
omdat mannen over het algemeen fulltime werken. 

Wat hebben de mensen in Nuenen nodig om meer oog voor elkaar te krijgen?
In Nuenen zijn al veel verenigingen. Dat is onder andere ook de reden waarom ik 
het hier goed naar mijn zin heb. Mensen moeten meer om zich heen kijken naar 
mensen die hulp nodig hebben en daar op in spelen. 

Heeft u een leuke tip of een goed advies voor de Nuenenaren?
Maak gebruik van elkaars verscheidenheid. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. 
Gebruik die diversiteit. 

Wat doe jij voor een ander…..?

Meer informatie?
Servicepunt, Berg 22C, 5671, CC Nuenen 040-2831675, gemeentehuis@nuenen.nl

10 Dagen 
goedkoop dineren 
bij top restaurants 
in de regio
 
De HEERLIJK10Daagse najaarsedi-
tie, dit jaar van 8 tot en met 17 
november, wordt de grootste van 
alle edities met een record aantal 
deelnemende restaurants.
 
Niet alleen sterrenrestaurants, ook 
veel andere toprestaurants hebben 
zich aangemeld. De najaarseditie biedt 
10 dagen lang een 3-gangen lunch 
voor € 20,- en een 3-gangen diner voor 
€ 25,- in de beste restaurants van Ne-
derland. Sterrenrestaurants brengen 
een toeslag in rekening. Restaurants in 
het bezit van één Michelinster vragen 
€ 10,- toeslag, restaurants met twee 
Michelinsterren € 20,-. 

Vanaf woensdag 23 oktober kan gere-
serveerd worden via de website: www.
heerlijk10daagse.nl. In de regio ne-
men de volgende restaurants deel:   
Auberge Nassau, Zuid, De Lindehof*, 
Olijf, De gouverneur en Olio.

Heel Nederland Leest, 
heel Nuenen leest
‘Erik of het klein insectenboek’ van Godfried Bomans is het boek van 
Nederland Leest 2013.  De hele maand november krijgen de leden van 
Bibliotheek Dommeldal in hun vestiging dit boek cadeau. En nog vele ande-
re cadeautjes.
Tijdens de campagne kunnen de bi-
bliotheekleden ook meedoen aan een 
krasactie waar met de  biebpas mooie 
prijzen te winnen zijn. Zoals een goed 
gevulde biebbox ter waarde van 100 
euro. Of museumkaartjes voor de hele 
familie. Bij het gratis boek ontvangen 
volwassen leden namelijk ook een 
boekenlegger met een unieke krasco-
de. Iedere boekenlegger bevat boven-
dien een coupon voor een gratis drie-
daagse minicruise voor één persoon 
met DFDS Seaways naar het Engelse 
Newcastle. Newcastle staat bekend 
om de diverse musea, het winkelen en 
het Harry Potter kasteel dat net iets 

buiten de stad ligt. Op vertoon van   
het cadeau van de bibliotheek krijgen 
biebleden op 30 november ook nog 
eens gratis toegang tot Naturalis Bio-
diversity Center in Leiden. Het muse-
um staat die dag helemaal in het teken 
van alles wat kruipt en vliegt.

Deelname aan de actie is uitsluitend 
voor bibliotheekleden van achttien 
jaar en ouder. Kijk op www.voordeel-
metjebiebpas.nl voor meer informatie 
en een overzicht van de voorwaarden. 
Op deze site zijn bijzondere uitjes te 
vinden, speciaal voor bibliotheekle-
den.

Het Klooster

Bertolf en de Beatles
Op vrijdag 1 november is de Beatles Tribute band ‘Her Majesty’ te bewon-
deren in Het Klooster. Het meest bekende lid van deze band is de populaire 
singer-songwriter Bertolf. Een theaterconcert waarbij wordt gefantaseerd 
over wat er zou zijn gebeurd als The Beatles na hun laatste album ‘Abbey 
Road’ bij elkaar zouden zijn gebleven.

De voorstelling met de titel ‘Back to 
Abbey Road’ is een muzikaal spekta-
kelstuk en een puntgaaf eerbetoon aan 

The Beatles, beste popgroep aller tij-
den. Hoe kan het dat vier jongens die 
allemaal werden geboren in of rond 
het jaar dat John Lennon overleed zo 
bezeten zijn van The Beatles? Dat jaar 
1980, waarin de droom dat The Beat-
les ooit weer bij elkaar zouden komen, 
definitief vervloog. Het is duidelijk dat 
The Fab Four uit Liverpool niet alleen 
hun eigen generatie hebben geïnspi-
reerd, maar ook de volgende. Zo zeer 
zelfs, dat Bertolf en zijn vrienden elke 
noot van elke Beatle-plaat uit hun 
hoofd kennen.
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 18,00 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten zijn te be-
stellen via www.hetklooster.org of te-
lefonisch te reserveren van maandag 
tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur, tel. 040 -284 33 99.

De Lindespelers boeien 
publiek met het stuk Gif
Op 25, 26 en 27 oktober 2013 brachten de Lindespelers het stuk ‘Gif’ van 
Lot Vekemans. Regie: Martin Bergmeijer. Gezien op 25 oktober 2013, op de 
Weverkeshof, Nuenen.
Na een scheiding van zes jaar ontmoe-
ten een man en een vrouw elkaar voor 
het eerst weer, op de plaats waar hun 
enige kind begraven ligt. Hij woont in-
middels in Frankrijk en heeft er een 
nieuw leven opgebouwd Zij is achter 
gebleven en kan de gedachte aan een 
nieuw leven niet verdragen. De reden 
voor hun samenkomst is een brief 
waarin de verplaatsing van het graf 
van hun kind wordt aangekondigd, 
omdat er gif in de bodem is gevonden.
Tijdens de paar uren die ze samen 
hebben, tasten ze elkaar af en probe-
ren wanhopig weer tot elkaar te ko-
men. Maar terwijl zij op zoek is naar 
iemand om samen op te gaan in het 
verleden, zoekt hij naar iemand die 
hem zegt dat het goed is om een punt 
achter datzelfde verleden te zetten. 
Steeds meer blijkt hoe het gestorven 
kind hun beider levens vergiftigd 
heeft. Allebei zijn ze verscheurd door 
verdriet, maar ze slagen er niet in om 
samen te rouwen. 

Linda de Vocht en Peter Dirne schitteren in Gif.

Tot het slotgedeelte van het stuk. Het 
moment dat ze de kwetsbaarheid heb-
ben om terug te keren naar het verle-
den, naar het sterfbed van hun kind. 
‘Ik had jou vast, en jij hem, je zong heel 
zachtjes. Met je lippen tegen zijn 
voorhoofd gedrukt’. Een eerste stap 
naar voorzichtige verzoening. In een 
prachtige herinnering aan de laatste 
momenten van hun zoon Jacob komen 
ze eindelijk dichter bij elkaar, kan het 
verdriet voor het eerst gedeeld wor-
den. Elkaar vasthouden en zingen, is 
het genoeg om alsnog te worden ge-
red?
In het strakke en summiere décor is er 
geen ruimte om afgeleid te worden 
van de spelers. Het klinkt erg zwaar, 
moet dat nou? Het was geen loodzwa-
re avond. Stilte in het spel of tijdens 
prachtig gespeelde solo’s door de jon-

ge violist Sam Ambrust gaven het pu-
bliek de ruimte voor bezinning. Tij-
dens de voorstelling kon je een speld 
horen vallen. Het publiek was van be-
gin tot eind geboeid. En soms ge-
raakt. Met humor, kleine gebaren en 
een stem die het evenwicht zoekt tus-
sen zacht en hard, houden Linda de 
Vocht en Peter Dirne het publiek an-
derhalf uur in hun greep. Om adem-
loos en geboeid te blijven hopen dat 
het goed zal komen. Dat maakt dit 
drama tot een zekere aanrader.
Gif gaat over mensen die proberen te 
leven met ‘wat er niet is en wel had 
moeten zijn’. Lot Vekemans oordeelt 
niet over haar personages, maar 
dringt diep door in het menselijk te-
kort. Haar stuk is een intense dialoog 
tussen twee mensen die blijven zoe-
ken naar dat ene woord, die ene be-
weging waarin het verleden tot rust 
zou kunnen komen.
Gif door De Lindespelers is nog te 
zien op 22 november 2013 in ge-
meenschapshuis D’n Heuvel in Ger-
wen en op 23 november 2013 in De 
Koppelaar in Nederwetten. Kaartjes 
zijn te bestellen via de website: www.
lindespelers.nl.

Fairtradeweek bij 
de Wereldwinkel 
Nuenen
Deze week is de landelijke Fairtrade 
week. Tijdens de Fairtrade Week staat 
eerlijke handel extra in de schijnwer-
pers.  Bij de Wereldwinkel Nuenen 
kunt u nu een Fairtrade tas kopen met 
diverse voedingsproducten  voor maar 
€ 12,95. Met de aankoop van deze tas 
steunt u de boeren die deze producten 
maken. Zij kunnen dankzij uw aan-
koop zichzelf verder ontwikkelen.  
Maak met de inhoud thuis de lekker-
ste Aziatische gerechten en geniet van 
de (h)eerlijke producten. Kom gauw 
langs op de Berg 28B om met deze en 
andere Fairtrade producten kennis te 
maken.

Tijd voor dialoog
“Het is de hoogste tijd om weer echt naar elkaar te luisteren” verklaart 
Cathy Grootenboer, organisator van Nuenen in Dialoog, de toenemende 
belangstelling voor de Dag van de Dialoog. 
“Mensen willen èchte verhalen, van 
èchte mensen uit hun directe omge-
ving. De dialoog vergroot de betrok-
kenheid en de wil om samen in actie te 
komen, en dat is een sterke basis voor 
een vitale samenleving”. 
Voor het tweede jaar wordt in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten de Dag 
van de Dialoog georganiseerd op 
woensdag 6 november 2013, met als 
thema  ‘SAMEN MEER’. Tijdens deze 
dag zullen er ongeveer 10 tafels in on-
ze gemeente staan, waaraan 6 tot 8 
mensen met elkaar in dialoog gaan 
over dit thema, onder begeleiding van 
gespreksleiders. 
Doel van Nuenen in Dialoog is om kris 
kras door onze samenleving heen 
nieuwe verbindingen te maken en 
bruggen te slaan tussen mensen en or-
ganisaties. Door het voeren van ge-
sprekken worden nieuwe inzichten, 
ideeën, inspiratie en concrete initia-
tieven gedeeld. 
De dag begint officieel om 09.00 uur 
in Vincentre met een kopje koffie en 
een inleiding door onze burgemeester 
Maarten Houben. Wil je hierbij aan-

wezig zijn, dan is aanmelden bij Cathy 
verplicht. Haar mailadres is: nuenen-
indialoog@gmail.com
Op de volgende locaties zijn tafels 
voor dialoog beschikbaar:
Bibliotheek Dommeldal-Weverkes-
hof-Kamer van Burgermeester Hou-
ben-‘t Oog van Nuenen.
Deelname is kosteloos en iedereen 
kan meedoen. Heb je zin om mee te 
doen op een van de locaties? Meld je 
dan snel aan via de website: www.zo-
brabantindialoog.nl

Autodelen ook in Nuenen?
Het autodelen wordt steeds populairder in Nederland. Mensen  kiezen voor 
een deelauto vanuit financieel oogpunt, maar vaak ook omdat het steeds 
lastiger wordt een auto te parkeren. 
Zeker  in de stad, maar ook in een 
dorp als Nuenen kost het in het cen-
trum soms wel even tijd  voor je een 
parkeerplaats hebt.
Het voordeel van bijvoorbeeld een 
Greencar is dat je deze op een voor 
een Greencar bestemde plek zo mag 
achterlaten. Deze plekken zijn vaak in 
het centrum vlakbij het station of bij 
een busstation. 
Een deelauto kan ook als tweede auto, 
wanneer je de tweede auto eigenlijk 
nauwelijks gebruikt maar toch graag 
een extra auto beschikbaar hebt voor 
het geval dat. Op het moment  dat je 
deze deelauto dan wil gebruiken kijk je 
op internet, of de deelauto die bij jouw 
in de buurt staat beschikbaar is.  Zo ja 
dan loop of fiets je erheen steekt je 
pasje erin, en je rijdt weg.
Weet je van te voren al dat je de deel-
auto nodig hebt, dan reserveer je deze 
via internet.  Je betaald een vast be-
drag per jaar om lid te zijn en verder 
betaal je alleen de kilometers die je 
ook echt rijdt. De auto is altijd goed 
onderhouden en wordt regelmatig 
vervangen door een nieuw model.
Voor het milieu en  de portemonnee 
van de gemeente is het meer gebruik 
maken van deelauto's ook gunstig.  De 
deelauto rijder stapt bewuster in de 
auto, zal als het mogelijk is eerder ge-
bruiken maken van alternatieven zo-
als de fiets en het OV. 

Voor de gemeente kost iedere openba-
re parkeerplaats minstens 600 euro 
per jaar, het is de grond die geld kost, 
en de grond kan niet voor iets anders 
gebruikt worden.  Verder moet de par-
keerplaats regelmatig onderhouden 
worden.

Mijn doel is zo snel mogelijk bij het 
busstation in Nuenen een deelauto te 
hebben staan.  In mijn functie als 
raadslid in Nuenen, woordvoerder 
Ruimte voor de PvdA, kan ik zeggen 
dat mijn partij hier helemaal achter 
staat.
Zeker wanneer er binnenkort een 
HOV verbinding  met Eindhoven is en  
er meer bussen gaan rijden, ook tot 
laat in de avond is dit een meerwaar-
de. Het busstation is verder een hele 
centrale en herkenbare plek in Nue-
nen voor de eerste  deelauto.

Ik verzamel uw reacties en ga in ge-
sprek met een organisatie die er voor 
kan zorgen dat er een deelauto komt.
Aaltje Schouten-Saarloos, 06-519354 
84. aaltjess@me.com

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Ideaal voor 
werk & privé

Pittige collecties die 
praktisch - sportief 

èn luxe kunnen zijn:
o.a.  • Oui Moments
 • Comma
 • Marie Mero
Origineel sportief
 • HV Polo
 • L’ argentina
Pulls - vesten - bodywarmers,
Broeken met ideale pasvorm
 • Anna Montana
 • Rosner
 • Gigue 

             en vele andere.

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

www.firstclassmodestiphout.nl

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.

De Europalaan straks veilig voor alle verkeer
Op de voorpagina van Rond de Linde van afgelopen week prijkte het artikel “Ac-
tiecomité ‘Tot hier en niet verder’ wacht op inspraakavonden”. Ook verschenen in 
de lokale pers al enkele weken ingezonden brieven. Dit vraagt om een reactie van 
Veilig Verkeer Nuenen. 

Of de variant van het actiecomité de verkeersveiligheid bevordert, is nog maar 
zeer de vraag. Wij onderbouwen hierna dat de andere ook ter inzage liggende va-
rianten de verkeersveiligheid vergroten en met name variant 1c de scheiding tus-
sen Nuenen Centrum en Zuid verkleint.

In de huidige situatie moeten die bussen zich tijdens de ochtendspits vanaf bussta-
tion Pluuke komend tussen de lange rij auto’s zien te wringen om daarna in die rij 
aansluitend richting Vallestap/Parkstraat te rijden. Die situatie ontstaat vanwe-
ge de verkeerslichten op kruispunt Vallestap/Parkstraat. 

Het actiecomité wil die situatie met haar variant ‘Tot hier en niet verder’ handha-
ven, met één verschil. De verkeerslichten op ondermeer dat kruispunt moeten zo-
danig slim worden ingesteld dat de bus niet belemmerd wordt. De bus moet dus 
vrij kunnen invoegen vanaf het Pluuke op de Europalaan. Vervolgens moet de bus 
de hele rij auto’s vóór de bus uit groen licht geven om HOV-kwaliteit te bereiken. 
Het actiecomité bereikt daarmee de volgende resultaten. Ten eerste: zijverkeer 
vanaf Vallestap/Parkstraat en afbuigend verkeer krijgt er langere wachttijden 
voor terug. Ten tweede: die langere wachttijden leveren sluipverkeer elders in Nu-
enen op. Kijk momenteel eens naar het ongewenste sluipverkeer op de Beekstraat/
Weverstraat/Boord. Tenslotte wordt de scheiding tussen Nuenen Centrum en 
Zuid eerder vergroot dan verkleind. Hoe slim is slim?

In het voorstel van de klankbordgroep (1c) hebben bussen ook op het gedeelte tus-
sen het Pluuke en Vallestap/Parkstraat vrij baan. Overigens op dit stuk alleen in 
de richting van Eindhoven. En dat in combinatie met voorrangspleintjes – hoezo 
megarotondes? -  zodat verkeerslichten achterwege kunnen blijven en het asfalt op 
die manier maximaal kan worden benut. Ter informatie: de klankbordgroep be-
staat uit vertegenwoordigers van bewoners van aangrenzende woningen, Onder-
nemers Contact Nuenen, Fietsersbond,  Veilig Verkeer Nuenen en de gemeente en 
is al ruim drie jaar actief.

Voor de volledigheid: voorrangspleintjes (zonder verkeerslichten!) hebben de volgen-
de voordelen ten opzichte van kruispunten met verkeerslichten. Ten eerste: lang-
zaam verkeer (fietsers en voetgangers) hoeft maar twee keer één rijbaan over te ste-
ken, met ruime wachtmogelijkheid op het pleintje; overstekend autoverkeer hoeft 
ook maar twee keer één rijbaan over te steken, met ruime opstelmogelijkheid op het 
pleintje; afslaand autoverkeer, zowel links- als rechtsaf, hindert achteropkomend 
verkeer niet vanwege de ruime opstelmogelijkheid op het pleintje als men moet 
wachten om tegemoetkomend verkeer voor te laten gaan. Ten tweede: door het bo-
venstaande ontstaat minder tweedeling dan in de huidige situatie. Ten derde: de 
doorstroming van het verkeer van en naar Eindhoven verbetert. Dat verkeer heeft 
geen hinder van verkeerslichten en geen hinder van afslaand en overstekend lang-
zaam en autoverkeer. Tenslotte: de voorrangspleintjes verhogen de luchtkwaliteit en 
verminderen de geluidsoverlast omdat er minder wordt geremd en opgetrokken. 

Kortom: voor wie niet per se de auto nodig heeft, wordt met variant 1c een goed en 
snel alternatief geboden. Daarmee ruimte scheppend voor mensen die de auto 
node kunnen missen. Wij adviseren iedereen om de ter inzage liggende plannen, 
inclusief beeldmateriaal, te bekijken en/of de stukken op www.nuenen.nl in te zien 
en de informatiedagen te bezoeken, zodat men zelf een mening kan vormen en niet 
klakkeloos achter de mening van een actiecomité gaat staan.

Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen
Lindenlaan 10 A, 5671 GK VVN.Nuenen@onsnet.nu 

(Artikel is door de redactie ingekort. Het is tevens het laatste artikel in de reeks 
met als onderwerp HOV2). 

Fotoclub Knipoog   
exposeert  in Het Klooster
Van 4 tot en met 29 november houdt de 15 leden tellende fotoclub Knipoog een 
fototentoonstelling in Het Klooster. Het thema is  Vervoer en Beweging. Daar-
naast is er ook vrij werk te zien.
Maandelijks komen de leden bij elkaar en beoordelen elkaars foto’s en behande-
len interessante onderwerpen op fotogebied, zoals het bewerken van foto’s, keu-
ze van materiaal, fotostandpunten e.d.  Knipoog is de fotoclub van Seniorenver-
eniging PVGE Nuenen. Voor de leden heeft de fotoclub in 2013 een fotowedstrijd 
uitgeschreven. En de twee winnende foto’s zullen ook te zien zijn op deze exposi-
tie. De tentoonstelling is te bekijken op maandag t/m vrijdag tijdens de openstel-
ling van Het Klooster. Meer informatie op www.knipoog.eu

Lezing PVGE

Top zomer 2013. Toeval of 
toch niet helemaal?
De PVGE organiseert op 8 november een lezing waarin Bèr Peeters, docent 
aardrijkskunde, ingaat op veranderingen in het klimaat.
Het lopende kalenderjaar wordt ge-
kenmerkt door veel extreme weersitu-
aties. Denk bijvoorbeeld maar aan de 
wateroverlast in o.a. Duitsland en 
Oostenrijk. In Nederland echter heb-
ben we een uitzonderlijk warme zo-
mer gehad: juli en augustus waren 
zeer warm, zonnig en droog. Maar 
daarvoor was er een relatief koude en 
vooral lange winter en een koud voor-
jaar. Zelfs de koudste lente sinds 40 
jaar, de natuur lag drie weken achter. 
Het voorafgaande jaar 2012 behoort 
tot de top 10 van de warmste jaren 
ooit gemeten. Het ijs op de Noordpool 
was nog nooit zo dun. Maar op Ant-
arctica nam de hoeveelheid juist toe, 
misschien wel als gevolg van de op-
warming? In het verleden zijn er vaker 
warmere en koudere (ijs)tijden ge-
weest. Klimaat werd altijd beschouwd 
als een behoorlijk stabiele factor, maar 
kennelijk is er toch sprake van een kli-
maatverandering. Of toch niet? Wat is 
de invloed van de mensen op klimaat-
verandering? Veel wetenschappers 
zijn het erover eens dat de aarde op-
warmt, maar er zijn ook klimaatscep-
tici. Meer dan 830 wetenschappers 
hebben in opdracht van de Verenigde 
Naties gewerkt aan een nieuw klimaat-
rapport.
In deze lezing zal achtergrond ge-
schetst worden over de klimaatveran-
dering. Aan de orde komen vragen als: 
wat is klimaat eigenlijk, welke natuur-
lijke en menselijke factoren beïnvloe-
den het klimaat, wat is het effect van 
broeikasgassen, wat is de relatie tus-
sen klimaat en gezondheid, wat zijn de 
gevolgen van klimaatverandering voor 

de natuur, welke toekomstscenario`s 
schetst een instantie als het KNMI?

Bèr Peeters is 35 jaar docent aardrijks-
kunde in het Voortgezet Onderwijs 

(Foto Henk Verberne).

geweest. Nu werkt hij als coördinator 
op het centrum voor Natuur- en Mili-
eueducatie “De IJzeren Man” in Weert. 
Hij verzorgt regelmatig lezingen over 
klimaatverandering.

De bijeenkomst vindt plaats in de Sca-
rabee en begint om 14.00 uur. De zaal 
is open om 13.45 uur.  Toegang voor 
PVGE-leden is gratis. Voor niet-leden 
is de toegangsprijs € 2,-. De lift in de 
Hongerman is beschikbaar. Aanmel-
den kan tot uiterlijk 6 november via 
www.pvge-nuenen.nl of telefonisch bij 
Els Stultiëns (2833502 na 11.00 uur).  

 

NMK’s Pieter Fitters 
Najaarsconcert
Op zaterdag 23 november verzorgt het Nuenens Mannen Koor in de theaterzaal 
van Het Klooster het Pieter Fitters Najaarsconcert. Medewerking verleent Ge-
mengd koor d' Eyckelbergh uit Bergeijk o.l.v. de heer Cees van Esch. Aanvang 
van het concert 20.30 uur. Zaal open om 20.00 uur. Toegangskaarten à € 12,50 
(inclusief een welkomst kop koffie/thee bij binnenkomst op het Rabobankplein 
en een pauzedrankje) zijn te koop bij Crooijmans Mannenmode aan de Park-
straat. Na het concert is er een gezellig samenzijn. 
Het Nuenens Mannenkoor heeft een moeilijke periode achter de rug. Het plot-
selinge overlijden van een van de koorleden en de langdurige ziekte van dirigent 
Paul Hotterbeekx hebben een grote  impact op de koorleden gehad. Intussen is 
Joep Bröcheler - die het koor al langer kent vanwege zijn ondersteunende activi-
teiten op het gebied van muzikale vorming - bereid gevonden het Nuenens Man-
nenkoor voorlopig "zingende te houden". Joep zal het koor tijdens het concert 
muzikaal leiding geven. Onder zijn invloeden zal de klank ongetwijfeld anders 
zijn dan gewoon. Reden te meer om dit concert te bezoeken. De begeleiding is in 
handen van vaste pianist Ton Toirkens. Het Nuenens Mannenkoor is er van 
overtuigd u een gevarieerde avond te gaan bieden. Vincent van Gogh, door de 

ogen van fotograaf Paul  Huf
“Fotografeer de plekken waar Van Gogh geleefd en gewerkt heeft en die van 
belang zijn geweest voor zijn ontwikkeling. Ga daarbij uit van je eigen visie. 
Als Van Gogh fotograaf zou zijn geweest, hoe zou hij dan de plaatsen waar 
hij woonde in beeld hebben gebracht”. Dat was de opdracht van de KLM aan 
fotograaf Paul Huf. Precies 100 jaar na het overlijden van Van Gogh, maakt 
Huf in 1989-90 de serie ‘Oog in Oog’. Hij fotografeert diverse locaties waar 
Van Gogh als kunstenaar heeft gewerkt. De foto's stralen een sfeer uit die 
doen denken aan de tijd van toen.
Paul Huf 
Geboren in 1924 en op 77-jarige leef-
tijd overleden in 2002. Hij portretteer-
de veel beroemde personen en leden 
van het Koninklijk Huis. Fotografeer-
de landschappen, stillevens en maakte 
vele fotoreizen. Zijn wereldsucces 
dankt hij mede aan de fotoreeks ‘Oog 
in Oog’, zijn eigen visie op Vincent van 
Gogh. Door te kijken door de ogen 
van Van Gogh probeerde hij Vincents 
gevoelens bij zichzelf op te roepen en 
zo fotografeerde hij een detail of per-
soon waarvan hij dacht dat het Van 
Gogh geïnspireerd kon hebben. 

Hammerstein Collection 
De Hammerstein Collection omvat 

een uitgebreide verzameling kunst 
van overwegend Nederlandse kunste-
naars, waaronder de 83 foto’s uit de se-
rie 'Oog in Oog´. Deze zogenaamde 
vintage foto’s zijn afgedrukt op siba-
chroom en door Paul Huf gesigneerd. 
De foto’s zijn te bezichtigen in Vincen-
tre. De tentoonstelling bevat 65 van de 
83 foto’s uit de ‘Eye to Eye’ serie. De fo-
to’s hebben een formaat van 20 x 25 
cm en zijn voor € 295, = per stuk te 
koop. 

________________________________ 

“Als Van Gogh 
fotograaf zou zijn 

geweest, hoe zou hij 
dan de plaatsen waar 

hij woonde in beeld 
hebben gebracht? “.

________________________________

Buurtvereniging BAB 
aan de Rock & Roll
Tijdens de buurt barbecue werd       de buurt (Buurtvereniging Acaciastraat 
Boordesweg) door Peter & Nelly van Gelder uitgenodigd om op zondagoch-
tend 27 oktober een kijkje te nemen in het bijzondere Rock 'n Roll restau-
rant in Best. Dit restaurant is geheel in de stijl van de jaren 50 vormgegeven, 
naar het eerste McDonald's restaurant in 1955 in Des Plaines, Illinois (VS). 

Dit restaurant schittert niet alleen aan 
de buitenzijde, vooral 's avonds vallen 
de in het oog springende elementen 
door de verlichting goed op. Ook bin-

nen is er van  alles te zien, zoals  een 
Chevrolet Corvette (aan het plafond), 
een jukebox, een Harley Davidson en 
levensgrote Marilyn Monroe. Alle bij-
zondere kenmerken van toen zie je al-
lemaal terug in het restaurant in Best, 
het restaurant dat al jaren bekend 
staat vanwege het 10 meter hoge 
standbeeld van Michael Jackson. 
 
Aan deze uitnodiging werd door de 
buurt bewoners massaal gehoor gege-
ven. Na een uitgebreide toelichting 
met rondleiding door de keukens en 
magazijnen, werd er door Peter & Nel-
ly van Gelder getrakteerd op een uit-
gebreid 'zondag-ochtend' ontbijt. 

En voor diegenen die nog een keertje 
terug willen gaan... a.s. zaterdagmid-
dag  2 november is er een live optre-
den van de enige echte Elvis Presley 
(uit Nuenen), tijdens de viering van 
het 20-jarig jubileum van dit heel spe-
ciale Rock 'n Roll restaurant in Best.

Rond de Linde 
iedere donderdag 

digitaal op 
www.ronddelinde.nl 



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

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

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

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

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

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

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.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

tAROtLEGGING / tA-
ROtcuRSuS / tAROt-
WORkShOp. detarot.jim-
do.com. 06 - 34 94 00 76.

AANGEBODEN: Huishou-
delijke hulp en/of kinderop-
pas. Tel: 06-24726934 / 06-
43754019.

AANGEBODEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel: 06-29 
252257.

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

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

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

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

Ontvang bij 
Garra Rufa Nuenen

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

Licht, warmte en knabbeltjes. 
Zeker nu de dagen weer 
korter en kouder worden.

3 NOv. vLOOIENMARkt 
Sporthal Achtse Barrier. Ar-
dechelaan Eindhoven. 90 
kramen bomvol! 9-16 uur. 
06-20299824.

tE huuR: NIEuW vA-
kANtIEAppARtEMENt 
aan de Costa Blanca Span-
je, omgeving Benidorm/Al-
tea. Meer informatie: www.
casamama.jouwweb.nl of 06 
- 51 28 27 15.

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

WERELDWINkEL 
NuENEN Onze mooie 
kerstkaarten, kalenders, 
agenda’s zijn weer bin-
nen o.a. Unicef, Oxfam 
Novib en Amnesty. Kom 
gauw langs: Berg 28B. 
Tel.040-2839195. www.
wereldwinkelnuenen.nl

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

EINDE AAN vEtROL-
LEtJES, met ultrage-
luid. het alternatief 
voor liposuctie! SBS 
6 elke zondag 16.30 uur. 
Bel voor een proef-
behandeling met de 
cAvI II. Afslanken advies 
op maat. INStItuut 
ZILvERSchOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

LASt vAN OvERBEhA-
RING? Permanent ontha-
ren mbv. DIODE LASER; 
de beste methode voor ont-
haren,  ook elektrisch 
ontharen, nu beginnen 
volgende zomer niet meer 
scheren! Vergoeding door 
ziektekostenverzekeraar 
mogelijk.  Ook voor man-
nen!  INStItuut ZIL-
vERSchOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl.

EINDELIJk DE Op-
LOSSING vOOR kALk 
OF SchIMMELNA-
GELS!! Behandeling met 
de FOX 3 Laser. Geweldige 
resultaten! Geen  scha-
delijke medicijnen of 
smeersels meer no-
dig! INStItuut ZIL-
vERSchOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.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

Herfst en wild, die twee hóren bij elkaar, 
dus gaat Olijf wild. 

Op 17 en 18 november organiseren wij twee wildavon-
den met wildgerechten in de hoofdrol. Gedurende 
deze avonden trachten wij heerlijke wildgerechten 

voor u te bereiden in restaurant Olijf. 

Wij zullen een 5 gangen wildmenu met 5 bijpassende 
glazen wijn serveren voor € 67,50 per persoon. Het 

menu bestaat uit een voorgerecht, 1e tussengerecht, 
2e tussengerecht, hoofdgerecht en een dessert.

Alleen gebruik maken van het wildmenu kan ook, 
voor € 39,50 per persoon 

(de genuttigde drankjes worden in rekening gebracht).

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Kaarten bij R.K.V.V. 
Nederwetten 
Nu de klok weer terug gezet is ko-
men de donkere koude avonden er 
weer aan, tijd voor ontspanning en 
gezelligheid. 

R.K.V.V. Nederwetten organiseert in 
het Piet Renders paviljoen te Neder-
wetten voor iedereen kaartavonden. 
(Rikken). De eerste van acht vrijdag-
avonden start op vrijdag 15 november 
om 20.30 uur. Elke avond is er een leu-
ke prijs te winnen. 

Datums van het rikken:
15 november 10 januari
29 november 24 januari
06 december 7 februari
13 december 21 februari 

Het Piet Renders paviljoen is open 
vanaf 20.00 uur. 

Voor meer info: 
www.rkvvnederwetten.nl.

Monumentenschildje 
voor het pand Berg 55
Op de gevel van nr. 57 zat al een schildje, maar nu 
prijkt er sinds afgelopen dinsdag naast de voordeur 
van Elly en Bert Kluijtmans op nr. 55 ook één. Bij de 
gemeente Nuenen was men vorig jaar in de vooron-
derstelling dat de bewoners van nr. 55 bezwaar had-
den gemaakt. Maar dat was helemaal niet zo. En nu 
hangen er op het pand dus twee plaatjes. 

Bert en Elly Kluijtmans hebben het huis 32 jaar geleden 
gekocht en hebben het flink verbouwd. De huidige gevel 
is dus nog niet zo oud, maar heeft wel de uitstraling van 
100 jaar geleden. Het oorspronkelijke huis dateert uit de 
periode 1850-1875. Maar in de loop van de tijd is er 
steeds iets bijgebouwd. Op de zolder is ooit tabak ge-
droogd en er is ook ooit een winkeltje geweest. Uitein-
delijk zijn het 2 woningen geworden. 

Wethouder Wijnands, Dhr. Zelissen voorzitter van de 
monumentencommissie en Elly Kluijtmans schroefden 
gezamenlijk het monumentenschildje op de woning. De 
woning aan de Berg 55 is het 71e en voorlopig laatste ge-
meentelijke monument. Daarnaast kent Nuenen ook 
nog 35 rijksmonumenten.

Wethouder Annegien Wijnands 
met op de achtergrond Elly Kluijtmans.
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Ze heeft haar eigen studio hier in Nuenen, waar ze les geeft aan kinderen en 
volwassenen, componeert, speelt, zingt en uitgeeft. “Ik vind het leuk om 
heel veel verschillende dingen te doen”.

Nuenenaren nader 
belicht...  Inge Frimout,

Harpiste

Haar eigen harp, waarmee ze in koren 
en orkesten speelt, is een indrukwek-
kend, speciaal model met inlegwerk 
van olijfhout afkomstig van harpbou-
wer Salvi uit Italië. De rol van de harp 
in een orkest is de aanzet geven, en het 
akkoord aangeven voor de blaasin-
strumenten. Daarnaast begeleidt Inge 
met haar spel de violisten en/of bla-
zers van het orkest in een solo. Ook is 
het instrument uitstekend geschikt 
om sprookjesachtige dingen te laten 
gebeuren in een stuk, en toverachtig te 
maken wat anders gewoon was ge-
weest. De harp geeft kleur. Het speci-
fieke geluid ontstaat door de snaren 
hard en zacht aan te raken, met effect. 
Inge ontvangt vaak reacties als: 'Goh, 
ik wist niet dat dat kon met harp'.

Ze is geboren in Gouda, in een familie 
van drukkers en grafici. Haar vader 
speelde piano en haar moeder was 
kunstenares. Toen ze heel klein was 
heeft ze ergens een harp gezien. En ze 
wilde niets anders meer. “Eerst heb ik 
pianoles gehad. Toen ik 14 was heeft 
mijn vader een harp gekocht voor 
mijn verjaardag”. Ze leerde harp spe-
len en zingen tijdens harpweekenden 
waar zo'n 70 kinderen kwamen. Toen 
dacht ik: “Dit ga ik mijn hele leven 
doen”. Nu komen er honderden kinde-
ren naar zo'n evenement.

Haar basis is verder gelegd in 8 jaar 
studie aan het koninklijk conservato-
rium in Den Haag. Behalve muziekge-
schiedenis, pedagogiek, en het be-
heersen van het instrument en van 
veel stijlen ligt de nadruk ook op de 
techniek: een mooie, volle toon voluit 
laten horen en goed uitkomen in een 
orkest. “Ik geef een levenloos voor-
werp een ziel. Ik stop er iets in, zodat 
mensen geraakt worden” legt Inge uit. 
“Het afstuderen is een concert geven 
voor een jury en heel veel familie en 
vrienden”. Na haar studie kwam ze 
met haar partner naar Nuenen. Ze zijn 
nu 18 jaar getrouwd en hebben twee 
kinderen van 14 en 12 jaar, Max en Ky-
ra. Haar Franse naam, afkomstig uit 
Gent, spreek je uit met een harde 't'. 
Vanuit haar studio aan huis kan ze 
naar hartelust vorm geven aan het 
componeren, lesgeven en uitgeven. 

In 2012 heeft ze met het Blue Harp 
Ensemble de première van haar mu-
ziekstuk 'Whispering Caves' ten geho-
re gebracht in de grotten van Valken-
burg, met meer dan 30 harpen. Dit 
project werd mede mogelijk gemaakt 

door de Rotary Club in Nuenen en 
heeft het jeugdjournaal gehaald. Ze 
heeft een hele toer gemaakt om diver-
se grotten te bezichtigen en te fotogra-
feren. Het muziekstuk is zo opge-
bouwd dat alle bezochte grotten erin 
zijn verwerkt. “Er is heel veel behoefte 
aan deze muziek” vertelt Inge. Ze 
heeft het stuk gecomponeerd voor alle 
kinderen in Nederland die harp spe-
len. In samenwerking met harpistes 
uit andere plaatsen zal er op 30 maart 
2014 in Het Klooster een ‘Whispering 
Caves’ concert gegeven worden door 
het Blue Planet Harp Ensemble. Be-
halve 'Whispering Caves' heeft ze nog 
enkele grote stukken geschreven. ‘Blue 
Planet’ is een ruimtereis, en 'Flidias 
and The Magic Harp' is een soort 
sprookje met een verteller en een harp 
ensemble. “Er zijn heel veel dingen die 
ik kan verbeelden met muziek”.

Haar composities beginnen heel klein 
met 'knutselen' aan haar harp: wat er in 
haar hoofd opkomt en uit haar intuitie 
opborrelt. Kleine stukjes schrijven. 
“Dat worden partijen onder elkaar” 
licht Inge toe. “Voor ieder kind maak 
ik 1 boekje met de betreffende partij”. 
De gecomponeerde stukken worden 
vervolgens bij haar besteld en gaan de 
hele wereld over. Haar inspiratiebron-
nen zijn de natuur en sprookjes. Inge's 
schoonvader is astronaut. De ruimte-
foto's die hij heeft gemaakt, gebruikt ze 
nu om een stuk te componeren over 
planeten. Een graffitikunstenaar 
maakt er speciale tekeningen bij.

Ze geeft al 20 jaar les en heeft daar veel 
ervaring in opgebouwd. “Ik stem me 
af: wat kan een kindje spelen? De wat 
oudere kinderen kunnen een ingewik-
kelde partij spelen. Ik vind het leuk om 

dat bij elkaar te brengen, dat ze samen 
een stuk kunnen spelen”. Ze leert ze 
ook noten lezen en heeft daar een spe-
ciale methode voor ontwikkeld. “Ik 
heb de C een naam gegeven, Charlot-
te, en ik vraag de kinderen om bij de 
andere noten tekeningetjes te maken, 
zodat ze ze makkelijk kunnen onthou-
den”. Haar methode wordt enthousiast 
ontvangen en er is veel vraag naar. De 
kinderen treden ook op. “Ze hebben 
lef, willen hun expressie naar buiten 
brengen en ergens naar toe werken” 
vertelt Inge, “ook al geeft het wel druk”.

Via haar uitgeverij geeft ze haar eigen 
muziekstukken uit en die van anderen. 
Mensen sturen een stuk naar haar op. 
Inge zet het in de computer en stuurt 
het bewerkt terug. Vervolgens geeft ze 
het uit als boekje in een oplage van 
100 tot 200 stuks en verkoopt het via 
haar eigen website of via een distribu-
teur. Als kind in een drukkersfamilie 
vond ze vroeger het maken van boek-
jes al leuk. Haar dag loopt op rolletjes 
als ze lekker van alles kan doen.

Whispering Caves voorstellingen vin-
den plaats op zondag 30 maart 2014 
om 14.00 en 16.00 uur in Theater Het 
Klooster in Nuenen. Mede mogelijk 
gemaakt door Rotary en Rabobank 
Dommelstreek. De opbrengsten ko-
men geheel ten goede aan muziekon-
derwijs voor jonge mensen en het Ro-
tary Waterproject Lake Nakuru Kenia. 
Meer info: www.hetklooster.org. 
Inge’s website is: www.frimout.com

Kabouters rond het Kamerven
Afgelopen vrijdag hebben de kleuters van groep 1 en 2 van Bredeschool 
Heuvelrijk naar kabouters gespeurd in de bossen rond het Kamerven. De 
speurtocht was een initiatief van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen.

De kinderen werden bij school opgehaald door een huifkar, getrokken door een 
antieke blauwe tractor. In het bos gingen ze in groepjes op zoek naar foto’s van 
kabouters, die de WLG met hulp van enkele ouders had verstopt. Elke kabouter 
had een verhaaltje, opdracht of vraag voor de kinderen. Weet jij hoe ver kikkers 
kunnen springen? Zie jij plekjes waar dieren wonen?

De kinderen hebben volop genoten van de speurtocht. Ze hebben zich uitgeleefd 
in het herfstbos, paddenstoelen bekeken en eikels verzameld. Op de vraag wat ze 
het leukst vonden, antwoordde Isolde uit groep 1: ‘Het spelen in de kuilen.’ Ar-
min van drie, die mee was met een van de begeleidende ouders, zei: ‘Eikels in het 
water gooien!’

Voederkransen 
maken met IVN 
Nuenen
Van wilgentenen een krans vlechten 
en daaraan allerlei zaden en vruchten 
bevestigen om zo de vogels de winter 
door te helpen. Dat kan op dinsdag-
avond  5 november in de IVN-ruimte 
van Het Klooster. De avond begint om 
20.00 uur. Het IVN zorgt voor hulp en 
materiaal, de deelnemers dienen zelf 
een snoeischaar mee te brengen. De 
kosten zijn € 2,50. Aanmelden vooraf 
is nodig omdat de ruimte beperkt is. 
Tel. 040-2837702.

Tweede bijeenkomst
Medische 
beslissingen rond 
het levenseinde
De Seniorenraad Nuenen c.a. orga-
niseert een tweede bijeenkomst 
rond het thema “Medische beslis-
singen rond het levenseinde”, in 
samenwerking met dr. P. Polak, car-
dioloog en voorzitter van de 
Medisch Ethische Commissie van 
het St. Anna Ziekenhuis, en dr. A. 
Gieles, huisarts in Nuenen. 

Voor de eerste avond op 25 september 
was de Raadszaal in Het Klooster te 
klein om alle belangstellenden te kun-
nen ontvangen. Daarom organiseert 
de Seniorenraad een tweede avond  op  
dinsdag 12 november van 19.30 tot ca. 
22.00 uur in kerkelijk centrum De Re-
genboog aan de Sportlaan. De bijeen-
komst is erop gericht om duidelijkheid 
te geven over de zorg rond de laatste 
levensfase, zoals het niet beginnen of 
staken van behandelingen, het opvoe-
ren van medicatie tegen pijn, actieve 
levensbeëindiging en palliatieve seda-
tie. De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
de bijeenkomst begint om 19.30 uur. 
Na de pauze is er gelegenheid voor het 
beantwoorden van vragen en het met 
elkaar uitwisselen van gedachten.  
Vragen kunnen aan het begin van de 
avond of in de pauze schriftelijk inge-
diend worden. De toegang is gratis. U 
dient zich wel schriftelijk aan te mel-
den bij mevr.  A.C. van den Wijngaart,  
Lyndakkers 26, 5672 CB  Nuenen of 
per email aan levenseinde2@gmail.
com. U krijgt dan een folder toege-
stuurd met verklarende informatie en 
dat is tevens uw toegangsbewijs. Men-
sen die op de wachtlijst stonden voor 
25 sept. krijgen bericht.

Inge Frimout.

Diamanten huwelijk Marinus 
en Marietje de Vries-Klomp
Op zondag 3 november 2013 is het 60 jaar geleden dat Marinus de Vries uit 
Nuenen en Marietje Klomp uit Geldrop elkaar het ja-woord gaven. Mari-
nus, is de jongste zoon van boer de Vries en woonde destijds op de Collse 
Hoeve aan de Eeneindseweg in Nuenen. Marietje, is de oudste dochter van 
boer Klomp en woonde op de boerderij bij de Heikrekelbrug over het Eind-
hovens kanaal, de verbindingsbrug tussen Nuenen en Geldrop.
Na hun trouwen woonden ze onge-
veer een jaar in een huis aan het spoor 
en verhuisden toen naar de Een-
eindseweg waar ze twee dochters kre-
gen. Later bouwden ze een huis in de 
Oranjestraat, waar hun derde dochter 
geboren werd. In dit huis wonen ze nu 
nog steeds. 

Zijn werkzame leven werkte Marinus 
bij Campina in Eindhoven. Marietje 
was huisvrouw en zorgde voor de kin-
deren. Ze werkte als schoonmaakster 
op het kasteel in Geldrop en bij parti-
culieren in Nuenen en ze was altijd 
heel handig met naald en draad. 

Op een stuk land achter het huis aan 
de Oranjestraat werden zwarte bessen 
geteeld voor de veiling en er stonden 

ook fruitbomen. Varkens, mestkui-
kens, scharrelkippen werden gehou-
den. Tot op de dag van vandaag is tui-
nieren hun lust en hun leven en er is 
nog altijd een goed verzorgde groen-
tentuin en siertuin. Marinus en Ma-
rietje hebben nu op respectievelijk 84 
en 83 jarige leeftijd 3 dochters, 6 klein-
kinderen en 4 achterkleinkinderen, 
waarvan de jongste twee zelfs een 
tweeling is. Ze willen dit 60-jarig brui-
loftsfeest niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. 

Op zondag 3 november gedenken ze 
deze dag tijdens de Eucharistieviering 
van 11.00 uur in de H. Clemenskerk 
aan het Park in Nuenen. Daarna is er 
nog een gezellig samenzijn met familie 
en vrienden in Le Souris.

Openbare dorps-
raadsvergadering 
Nederwetten
5 November 2013, aanvang 20.00 
uur De Koppelaar.

Agenda
1. Opening 
2. Mededelingen
3. Verkiezingen maart 2014
4. Toelichting stand van zaken Noord   
     Oost Corridor 
5. Presentatie Afvalinzameling
6. Rondvraag
7. Sluiting

Meer dan 5.000 winnaars in de 
Zonnebloemloterij
De trekking van de winnende lotnummers van de jaarlijkse Zonnebloemloterij 
heeft plaatsgevonden. Op 5.020 loten zijn geldprijzen gevallen, waaronder de 
hoofdprijs van € 15.000. Vele duizenden vrijwilligers hebben zich de afgelopen 
maanden ingezet om 1,2 miljoen loten te verkopen voor dit goede doel, dat zich 
inzet voor mensen met  een fysieke beperking. De opbrengst van de loterij draagt 
in belangrijke mate bij aan de kosten voor bijvoorbeeld aangepast vervoer en 
voorzieningen. De winnende lotnummers zijn te vinden op internet: www.zon-
nebloem/loterij. De uitslag is tevens te vinden op NOS Teletekst pagina 552 en 
op te vragen via het servicenummer (0900) 06 33 (€ 0,35 per gesprek). voor de 
1.200 Zonnebloem-afdelingen in Nederland is de verkoop van loten een inkom-
stenbron waarmee lokale activiteiten gefinancierd kunnen worden.
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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

3 november t/m 9 november 
Collecte Stg. Alzheimer Nederland

Zaterdag 9 november
Prinsenbal 

Carnavalsvereniging de Wetters 
M.F.A. “de Koppelaar” 

Woensdag 13 november
20.15 uur Speelman&Speelman, 

Optimisten
Het Klooster

Maand oktober
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

Vanaf Gemeentehuis, vijver
Expositie Kunst met een grote T

Het Klooster

Zaterdag 2 november
10.00-17.00 uur 

Fietsverlichtingscontrole 
Kernkwartier

Maandag 4 november
20.00-22.00 uur Lezing 

Byzantium 2e gouden eeuw
Bavaria Brouwerij Cafe, Lieshout

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Vrijdag 1 november
17.30 uur Kookworkshop 

Vrouwencentrum De Vlinder
20.15 uur Bertolf en de Beatles Back to 

Abbey Road Het Klooster

Zondag 3 november
14.00 uur Donateursconcert Drumfanfare 

Jong Leven
D’n Heuvel, Gerwen

Dinsdag 5 november
14.00-16.00 uur leeskring KBO met Ine 

Pels, Café de Sport, Stiphout.
20.15 uur Ellen Dikker

Het Klooster

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

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

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

Maandag 4 november
14.00-16.00 uur leeskring KBO 

met Ine Pels
Café de Sport, Stiphout.

Donderdag 7 november
09.00-11.30 uur ComputerCafé: Android 

tablets Bibliotheek Nuenen
20.00 uur “het verschil tussen jongens en 

meisjes” basisschool de Nieuwe Linde

Woensdag 6 november
CDA cursusavond

Dinsdag 5 november
20.00 uur Voederkransen maken IVN

Het Klooster

Zaterdag 9 november
20.30 uur Past-oe-pak-nog-party

Café Schafrath 

Dinsdag 12 november
Medische beslissingen rondom het 
levenseinde. 19.00 uur Regenboog
14.30-16.30 uur Spelletjesmiddag

Jo van Dijkhof 

Donderdag 7 november
20.15 uur Ellen Dikker

Het Klooster

Vrijdag 8 november 
Dag van de Mantelzorg Sportlaan 12

10 november/16 november
Collecte Ned. St. voor 
het Gehandicapte Kind

Maandag 11 november
17.15 uur Sint Maarten lampionnenop-

tocht rondom het Andriesplein

Zondag 10 november
14.00 uur The Stews

Weverkeshof

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

Donderdag 14 november
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Windows XP stopt! Wat nu?
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 15 november
17.00-19.00 uur Presentatie van 
het boek “Nuenen op het randje” 

in Bibliotheek Nuenen

Dankbetuiging

De vele kaarten, de overweldigende belangstelling, de lieve woorden, 
alsmede de betrokkenheid bij het overlijden van mijn man, ons pap.

Hans van Lieshout

Zijn voor ons een hele grote troost en geweldige steun.
Hiervoor onze oprechte dank.

Nuenen, 31 oktober 2013 Franka van Lieshout-Vlemmings
 Harold †
 Harro

Marijn wilde zoveel en eigenlijk ook zo weinig.
Gewoon naar groep 8 en daarna naar de brugklas…

In groep 6, vlak voor de zomervakantie, kreeg Marijn te horen 
dat hij ernstig ziek was. 
Gelukkig was hij het hele schooljaar in groep 7  en tot nu in 
groep 8 bij ons. 

Wat zal de groep Marijn missen.
Wat zullen wij hem missen.

Leerlingen en team OBS de Rietpluim
Plusklas Excellentiebrigade PlatOO

OPENBARE BASISSCHOOL NUENEN

OPENBARE BASISSCHOOL NUENEN

Jouw klasgenootjes en schoolgenootjes
vertelden ons jouw verhaal
Hoe dapper, sterk en bijzonder jij was
voor hen allemaal

Ontdaan zijn we door het overlijden van

Marijn Zandboer
Wij wensen Femke, Rogier, Jordi, Timo en Daniek 

heel veel sterkte 

Namens alle ouders,

Oudervereniging en Medezeggenschapsraad
OBS de Rietpluim Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Vrijdag 1 november 19.00 uur: Aller-
heiligenviering, motettenkoor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.
Zaterdag  2 november 19.00 uur: Aller-
zielen gebedsdienst, gelegenheidskoor, 
voorganger werkgroep.
Zondag 3 november 11.00 uur: viering, 
Seniorenorkest, voorgangers pastor F. 
Groot en dhr. J. Deckers.

Misintenties
Vrijdag 1 november Allerheiligen 
19.00 uur: overleden ouders Teunis-
sen-Rooijakkers en overleden familie-
leden.
Zaterdag 2 november Allerzielen 
19.00 uur: Riek Sanders en Miet San-
ders; overleden ouders Sanders-de 
Greef; Marie en Johan van de Langen-
berg-van Geffen; Frans Daamen; 
Huub Knegtel; Adrianus Schenkels.
Zondag 3 november 11.00 uur: Uit 
dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk 
van Mijnheer en mevrouw de Vries, 
Jac Hamers; Joke Schepers-Cremers 
en Paul Schepers; overleden ouders 
Jan de Louw en Drika van Happen en 
Geert Haex en Theo Saris; Betsie van 
Kessel-van den Broek; Arnold Backx; 
Harry Schmitz; Harrie en Grada San-
ders-van Roosmale; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen (vanwege Aller-
zielen); overleden ouders Scheepens-
Verberne; Arnold  Backx; Marinus van 
Maasakkers; Jan de Haas; Marcella 
van de Ven en Johan de Rooij; Bertus 
Raaijmakers; Lucas Raaijmakers.
 
Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Charlotte 
Roijers, Vonderrijt 8. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel ge-
luk.

In onze parochie zijn overleden Toon 
Aarts, Margot Begemannstraat 9 en 
Marijn Zandboer, Laan ter Catten 92. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 2 november Allerzielen 19.00 
uur: viering, parochiekoor, voorganger 
pastor F. Groot.
Zondag 3 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties zaterdag en zondag
Jacqueline Bastiaans; Elisabeth Lutz-
Hendriksen; Overleden ouders Anto-
nius en Francisca de Groof-Vogels en 
zoon Martien de Groof; Jan Rooijac-
kers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zaterdag 2 november Allerzielen 19.00 
uur: gebedsdienst, avondwakekoor, 
voorgangers avondwakegoep.
Zondag 3 november 9.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden werk-
groep.

Misntenties
Zaterdag 2 november Allerzielen 
19.00 uur: Kees en Anna Verhagen-
Scheepers; Jan van Heugten; Martina 
van Heugten-Swinkels; Anna Maria 
Gruithuijzen; Piet en Ilse Renders.
Zondag 3 november 2013 9.30 uur: 
Willem Renders en Wilhelmina Ren-
ders-de Louw; Wies Evers; Annie Ren-
ders-Van der Heijden; Driek en Mieke 
van Stiphout.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 3 november. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. J.H. Kip uit 
Geldrop. 

Er is zowel kindernevendienst als jon-
gerenviering. De collecte is voor Kerk 
in Actie, zending.   U kunt de dienst 
beluisteren via onze website.
Donderdag 7 november is er weer een 
Open Deur-gespreksochtend. Aan-
vang: 9.45 uur.
Er is die ochtend ook Open Huis van 
10-12 uur. Koffie en thee staan klaar! 
Voor overige informatie: zie onze 
website.

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.

Donderdag 31 okt. 17.30 H. Lof; 18.30 
H. Mis. 
Vrijdag 1 nov. Allerheiligen; eerste 
vrijdag van de maand. 17.30 H. Lof; 
18.30 gezongen H. Mis. 
Zaterdag 2 nov. 7.15 H. Mis van Re-
quiem. 7.45 H. Mis van Requiem. 
10.30 Gezongen H. Mis van Requiem. 
Zondag 3 nov. 10.30 gezongen Hoog-
mis, 24ste zondag na Pinksteren (4de 
zondag na Driekoningen); kinderze-
gen. 
Maandag 4 nov. Kloosterstilte. 
Dinsdag 5 nov. 18.30 H. Mis, H. Odra-
da, maagd; 19.30 uur Bijeenkomst Ge-
loofsverdieping. 
Woensdag 6 nov. 7.15 H. Mis.   
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 
040-283 45 05; e-mail: c.debeer@stpi-
usx.nl. website: www.stpiusx.nl
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.

Gevonden
Op dinsdag 22 oktober aan het begin van 't Boord, bij de kapperdoes 
is een etuitje met een fietssleutel, huissleutel en een fluitje gevonden. 

Op het etuitje stond een reclame van garage Janssen Gerwen. 
De vinder is te bereiken via tel. 040 - 2832609.

kienavond
Op dinsdagavond 5 november is het 
weer kienen bij de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen. 

De avond begint om 20.00 uur in het 
Pleincollege Nuenen. Ook niet leden 
zijn van harte welkom.
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P r o g r a m m a
Voetbal

Badminton

Rikken

DVS - EmK               0-2
EmK begon tegen DVS goed aan de wedstrijd. In de 2e minuut van de wed-
strijd was er een steekbal van ronnie Jansen op Sjef Sanders. Diens voorzet 
kon door EmK spits ruud Bijsterveld niet binnen de palen worden geplaatst. 

In de 21e minuut kwam Gilles Franse 
dicht bij het openingsdoelpunt nadat 
hij de DVS doelman tot een redding 
dwong. Een kopbal van Christian 
Messerschmidt in de 31e minuut ging 
naast het DVS doel. Met een 0-0 stand 
gingen beide teams de rust in. EMK 
liet in de eerste 45 minuten te weinig 
het puntenverschil in deze klasse zien. 
Na rust was het Bart Heezemans die 
de bal in de 54e minuut in de touwen 
joeg nadat Leon Roijakkers zijn kop-
bal uit een corner door de DVS doel-
man gekeerd zag. Ruud Boerema had 
enkele minuten later de pech dat zijn 

schot met rechts op de DVS doellat 
belandde. EMK kreeg hierna nog 
kansjes voor Bijsterveld en Boerema, 
maar of de DVS doelman stond in de 
weg of de bal ging naast. Wisselspeler 
Joost van Helvert zette aan het einde 
van de wedstrijd een combinatie op 
met Ruud Boerema en scoorde uit het 
daarop volgende eentweetje met Boe-
rema de 2-0 voor EMK. 
Een verdiende overwinning voor een 
niet geweldig spelend EMK tegen een 
matige tegenstander. Maar ook deze 
wedstrijden moeten gewonnen wor-
den.

Voorzet van Sjef Sanders die door Ruud Bijsterveld naast gewerkt zal worden.

Nederwetten - rKgSV  2-3
op een druk bezocht voetbalpark “De Koppel” in Nederwetten werd de 
derby Nederwetten – rKgSV gerwen gespeeld. In de 4e minuut opende 
Niek Evers de score na een  steekpass van Toon van rooij. 1-0. Nederwetten 
ging voortvarend verder en wist in de 10e minuut de 2-0 te noteren door een 
mooie goal van Pieter Donkers in de korte hoek.
Kort daarna kreeg RKGSV een penalty 
toegewezen maar die werd gemist 
door Mike v.d. Berk.  Nederwetten 
had toen verder uit moeten lopen 
maar in plaats daarvan zakte de ploeg 
terug in de verdediging, wat resulteer-
de in aanvallend spel van RKGSV met 
een doelpunt in de 24e minuut door 
een mooie kopbal van Joey v.d. Berk. 
2-1. Dit was tevens de ruststand. Na 
de thee bleef RKGSV druk uitoefenen 
op het doel van Nederwetten. De 
ploeg kreeg het niet voor elkaar om 
onder deze druk uit te komen. RKGSV 
profiteerde met wederom een kopbal: 
2-2 door Rick van Dael in de 56e mi-
nuut. In de 70e minuut kreeg RKGSV 
een vrije trap die via de borst van in-
valler Justin Hartman binnenviel: 2-3.  
1 minuut later werd Niek Evers onder-
uit gehaald door Walter van Kuringen 
die na zijn tweede gele kaart alvast on-
der douche kon. Tegen de 10 man van 
RKGSV trok Nederwetten daarna al-
les uit de kast om gelijk te maken. Dit 
resulteerde in een aantal mooie kan-
sen die helaas niet benut werden. Voor 
het talrijke publiek was deze spectacu-

laire eindfase van de wedstrijd bijzon-
der leuk en tot het einde spannend.
Volgende week staat de uitwedstrijd 
tegen St. Michielsgestel op het pro-
gramma.

Jan van den Heuvel (den Emmer) winnaar

Uitslag 2de rik avond  bij de 
rKSV Nuenen 
Vrijdag 25 oktober was er de tweede rik avond bij de RKSV en het aantal deelne-
mers wat gelijk was aan de eerste avond. Er was veel strijd voor de prachtige prij-
zen met natuurlijk als hoofdprijs een waardebon voor het  levensmiddelen pak-
ket.
Uiteindelijk was het Jan van den Heuvel die de Family Marquenie (Wil Mia en 
Hub) ruimschoots in punten voorbleef en verdiend winnaar werd van deze 2de 
rik avond met 107 punten. De hoofdprijs van de loterij, ook hier een waardebon 
voor een levensmiddelenpakket, werd gewonnen door Ruud vogels.

Uitslag
 1 Jan van den Heuvel 107 Punten
 2 Wil Marquenie  83 Punten
 3 Mia Marquenie 73 Punten
 4 Hub Marquenie 72 Punten
 5 Jan Elbers  66 Punten
 6 Bennie de Louw 64 Punten
 7 Willy van den Heuvel 64 Punten
 8 Mark Nijenboer 60 Punten
 9 Hans van de Reek 59 Punten
10 Henny van de Velden 57 Punten

Vrijdag  1 november is weer de volgende rik avond aanvang 20.15 uur. Iedereen 
is van harte welkom zowel leden als niet leden op locatie “Oude Landen” Pas-
toorsmast 14 Nuenen.

RKSV NUENEN
Zaterdag 2 november 
Veteranen A-Best Vooruit  ............ 16.15
EMK-Veteranen B  .......................... 15.30
Zondag 3 november 
Nuenen 1-OJC Rosmalen 1  .......... 14.30
Nuenen 2-OJC Rosmalen 2  .......... 12.00
FC Eindhoven AV 2-Nuenen 3  .... 12.00
RKGSV 2-Nuenen 4  ...................... 11.00
Oirschot V.3-Nuenen 5  ................. 12.00
Nuenen 7-ODC 6  ........................... 10.00
Nuenen 8-Brabantia 5  ................... 12.00
Nuenen 9-RKSV Heeze 6  ............. 14.00
Nuenen 10-Pusphaira 7  ................ 10.00
Wilhelmina Boys 7-Nuenen 11  ... 10.00
Nuenen VR1-Nemelaer VR1  ....... 14.00
Nijnsel VR1-Nuenen VR2  ............ 12.00

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 2 november
Vet. RKVVO - Nederwetten  ........ 17.00
Zondag 3 november
St. Mich. Gestel 1 - Nederwetten 1  14.30
Nederwetten 2 - EMK 6  ................ 10.00
Eindhoven 5 - Nederwetten 3  ...... 12.30
De Valk 6 - Nederwetten 4  ........... 10.00
Nederwetten Da1 - Beerse B.Da3 12.00
Nederwetten Da2 - RKGSV Da1 .. 10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 2 november 
Vet RKGSV - Vet Brabantia .......... 15.30
Zondag 3 november
RKGSV 1 - DVS 1  ........................... 14.30
RKGSV 2 - Nuenen 4  ..................... 11.00
RKGSV 4 -  WODAN 14 ............... 12.00
RPC 7 - RKGSV 5  ........................... 10.00
Nederwetten VR2 - RKGSV VR1 10.00

EMK
Zondag 3 november
EMK 1-Tongelre 1  .......................... 14.30

NKV KoRfbal Oefenwedstrijden
Donderdag 1 november Strijphal Eindh.
Rust Roest 3 - NKV 1  ..................... 19.30
Sporthal De Hongerman
NKV 2 - Rust Roest 4  ..................... 21.00
Zondag 3 november Hongerman
NKV A1-DKB A1  ........................... 12.30
NKV 2-DKB 2  ................................. 13.30
NKV 1-DKB 1  ................................. 14.30

Badminton Lieshout fier op kop
Het vaandelteam van Badminton Club Lieshout blijft het onverdroten goed 
doen. Een zéér duidelijke winst op het Bergse team van TFS’57 en een even 
goede overwinning op het Veghelse BC’67 heeft er voor gezorgd dat het 
team op een gedeelde eerste plaats staat in de derde afdeling van de derde 
klasse.
De wedstrijd tegen het Bergen op 
Zoomse team van The Flying Shuttle 
was een erg eenvoudige aangelegen-
heid voor het Lieshoutse vaandelteam 
en werd winnend afgesloten met een 
duidelijke 8-0. 
De thuiswedstrijd tegen het Veghelse 
mixteam van BC’67 eindigde even-

eens in een verdienstelijke overwin-
ning 6-2.

Het eerste meisjesteam van TV Wettenseind is afgelopen zondag voor de derde 
keer op rij kampioen geworden in de KNLTB najaarscompetitie, district Oost-
Brabant. In 2011 en 2012 in de categorie meisjes t/m 14 jaar en nu bij de meisjes 
t/m 17 jaar. V.l.n.r.: Mila van den Bergh, Laura en Tessa Teunissen, Julia van den  
Nieuwenhof en Bo Maeijer.

Tennis

Winderig clubkampioenschap 
oranje jeugd
Eigenlijk had de oranje jeugd van RV Wettenseind twee weken geleden moeten 
strijden voor hun  prijzen, maar het weer gooide roet in het eten. De clubkampi-
oenschappen  voor de oudere jeugd en senioren gingen gewoon door, maar voor 
de jongsten werden de wedstrijden uitgesteld naar afgelopen zondag.  14 kinde-
ren speelden in 3 poules. Er werd volop gestreden en misschien nog  wel het 
meeste met de wind!  Guus van Brussel, Evi Verheggen en Sage Kanters werden 
in hun poule kampioen. Moegestreden en blij, ging ieder kind met een medaille 
en een  prijsje weer naar huis.

V.l.n.r.: Annemijn, Senna, Indy, Jade, Janneke, Boris, Kris, Maud, Lotte, Evi, Guus-
je.  Zittend v.l.n.r.: Guus, Evi en Sage.

43ste vogelshow 
Vogelvereniging ‘De Bastaarden’ 
Voor de drie en veertigste keer organiseert Vogelvereniging ‘De Bastaarden’ 
de agglomoratie Kampioenschappen. op deze show worden ongeveer 500 
vogels van allerlei pluimage geshowd, waaronder verschillende soorten 
kanaries, tropen, wildzand, bastaarden, parkieten en grondvogels.

Dat het houden en kweken van vogels 
al lang geen hobby meer is van man-
nen op leeftijd, zal zeker te zien zijn op 
deze show. De enthousiaste leden zul-
len hun hobby met plezier laten zien 
en ook zal te merken zijn dat gezellig-
heid binnen de vereniging de boven-
toon voert! De kwaliteit van de vogels 
is zeer hoog. Onder de inzenders zijn 
diverse Nationale- en  Wereldkampi-
oenen. De zaal is omgetoverd tot een 
waar vogelparadijs en met de mooie 
zang van de vogels, waant u u weer 
even in de zomer. Voor iedereen is de-
ze show een bezoekje waard. Ook de 
welbekende enveloppenstand is aan-
wezig met mooie prijzen voor jong en 

oud. Natuurlijk bestaat er voor de vo-
gelliefhebbers de mogelijkheid vogels 
te kopen, die aangeboden worden 
door diverse leden van de club. Als 
klapper op de vuurpijl is er een loterij, 
waarbij verschillende koppels vogels 
te winnen zijn, geschonken door de le-
den van de vereniging. U wordt van 
harte uitgenodigd deze mooie show te 
bezoeken. De toegang is gratis. De tij-
den zijn: Vrijdag 1 november: 20.uur 
tot 22.00 uur. Zaterdag 2 november: 
10.00 uur tot 20.00 uur. Zondag 3 no-
vember: 10.00 uur tot 16.30 uur. Kan-
tine van Honk-en Softbalvereniging 
Nuenen, Sportpark Lissevoort, Lisse-
voort 6, 5671BS Nuenen.

Boukje van der Werf presteerde goed 
in de afgelopen competitiewedstrijden 
van BCL-1/BouwCenter Swinkels.

Kienen in 
Lieshout

op vrijdag 1 november orga-
niseert Carnavalsvereniging 
de raopers een kienavond in 
het Dorpshuis aan het gro-

tenhof in Lieshout. De avond 
begint om 20.00 uur en de 

zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom.



Balkanmix
Diepvriesspecialist,
1 kg. 2,79

Nu 2 zakken voor

Belgische frites 
Lutosa,
2 kg. 3,69

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051

Sitostick
Mora, à 10 stuks
13,95

Viandel
Mora, à 16 stuks
14,79

Sitostick
Mora, à 10 stuks

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

GRATIS 
KANJER BITTERBALLEN, SCHAAL À 13 STUKS

SPAAR
KAART
AANBIEDING

€ 6,00

Frikandel 70 gr.
Diepvriesspecialist
20 stuks 
4,25

Mini worstenbroodjes of 
mini ragoutbroodjes
Diepvriesspecialist,
10 stuks
2,99

€ 1,99

Slagroomsoesjes
Van Diermen
500 gr. 
3,95

€ 2,99
Kom ook lekker slagroomsoesjes 
proeven op zaterdag 26 oktober

STUNT! Chinese tomatensoep
Diepvriesspecialist,
1 ltr. 3,49

Nu 2 emmers

€ 2,99

€ 3,00

€ 3,00

Broccoliroosjes
Diepvriesspecialist,
1 kg. 3,49

Nu 2 zakken voor

€ 6,00

Maaltijdloempia
Diepvriesspecialist
2x250 gr. 3,79

2 Schalen à 2 stuks

NU
€ 9,99

stuks

sspe

Ge
garandeerd

Gegarande

er
d

KWALITEIT

Pangasius let
Epic, 1 kg.

€ 2,49

NU 1+1
GRATIS

€ 5,99

KINDERKLEDING MEGA WINTER SALE !!
Maten 62 t/m 176 – duizenden stuks!

Alle kleding t/m 70%  korting!
Retour jeans, Pepe jeans, NoNo, Gymp, O&G, NZA,  

Uncle Bill, Funky XS, Guess, Diesel,  Relaunch, 
Vingino, Blue System,  Eager Beaver, Doerak, Name It, 

Outfitters Nation, Rags, Beebies, Royal Rebel 
en nog veel meer!! 

WANNEER?
Zondag 10 november van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
Spaarpot 20E

5667 KX GELDROP

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan, 
enkel pin en contante betalingen.

Bouwjaar: 1938  perceel: 240m²  inhoud: 340m³
Aan een zeer mooie, groene laan gelegen vooroorlogse 
tweekapper in de wijk Eeneind. Een jaren '30 woning met 
veel originele elementen.
B.g.: Hal met granitovloer en meterkast. Woonkamer (30m²) v.v. 
laminaatvloer, 2 vaste kasten en schouw met gaskachelaansl. Ruime 
eetkeuken (10m²) met granitovloer, eenvoudig houten keukenblok v.v. 
spoelbak en toegang tot verdiepte kelder/provisieruimte. Bijkeuken 
met tuindeur en witgoedaansl. 
1e verd.: Overloop met bergruimte; 2 slaapkamers, waarvan 1 met 
wastafel. Badkamer met dakkapel, ligbad, douchecabine, toilet en 
wastafel.
2e verd.: Via aluminium schuiftrap bereikbare, beplankte en 
beschoten bergzolder (geen extra slaapk. mogelijk). 
Alg.: *Kunststof ramen en kozijnen bij de voorzijde van de woonkamer 
en bij de badkamer. *Laminaatvloer op overloop en slaapkamers. 
*Eenvoudig uitgevoerde aanpandige garage cq. stallingruimte aan de 
linkerzijde *2e uitrit v.v. dubbele houten poort naar de openbare weg 
aan de achterzijde *De woning dient gemoderniseerd te worden, doch 
hier is met de prijsstelling rekening mee gehouden.

Vraagprijs: €199.500,- k.k.

nuenen eeneind 5

0499 - 47 43 43 • www.thun.nl

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: Tel. 040 - 283 96 98. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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