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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. 

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

KEURKNALLERS
Verse worst
kilo € 4,95
Riblappen

400 gram € 4,95
Gegrilde Kippebout

4 voor € 4,95
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Pasar Malam 
in 
winkelcentrum 
Woensel

Bruiloft 
Mental Theo 
en Maaike Jansen 
bij Laco Strandbad 
Nuenen

Gulbergen24 
is gezellig 
afzien voor 
mountainbikers 

MEDISCH CENTRUM AAN DE BERG 
VANAF 1 OKTOBER 

MIDDAGPAUZE 12.30-13.30 UUR. 

Tijdens de middagpauze zijn wij gesloten. 
Voor spoedgevallen: 040-2951033

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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Cursus Hypnose/N L P 
lost veel (stress) op
Stoppen met spanningen, angsten, faalangst, 
dwangmatig gedrag, roken, eetgedrag,  slaap-
problemen, psychosomatische klachten? 

In De Collse Hoeve te Nuenen start op 
vrijdagavond 31 oktober a.s. om 19.30 uur 
de basiscursus Hypnose/NLP van Target 
Training. Op begrijpelijke wijze wordt ge-
leerd hoe jij in alle omstandigheden met  
‘Emotie-beheer’ de zenuwen beter de 
baas blijft en hoe je, zowel privé als in je 
werk, met meer overtuigingskracht snel-
ler bereikt wat je wilt: ontspanning, rust, 
zelfvertrouwen, meer energie, fysieke 
kracht, afvallen, stoppen met roken, een 
goed gevoel en een betere gezondheid! In 
4 boeiende achtereenvolgende relaxte vrij-
dagavonden van 3 uur leert men de beste 
vaardigheden in communicatie met het 
onderbewuste. Dat geeft meer perspectief 
en innerlijke kracht in de persoonlijkheid, 
zodat men beter kan omgaan met de ‘ver-
rassingen’ van deze tijd. Meer informatie, 
contact en inschrijving via de website van 
Target Training: www.hypnose-nlp.nl

Advertorial

Maak kans op een bijzondere kookworkshop bij 
de winkeliers van Winkelhart van Nuenen
Op 6 oktober start de actie van de Winkeliersvereniging Winkelhart van 
Nuenen (Parkstraat, Parkhof, Park, Smidse, Boordseweg & Voirt) met een 
nieuwe actie. U kunt dan kans maken op een van de 16 bijzondere kook-
workshops in een speciaal kerst-thema bij Kookstudio John Geven in Nue-
nen. Deelnemen is zeer eenvoudig. 

Bij de deelnemende winkels liggen in 
de actieperiode formulieren hoe u 
hieraan kunt deelnemen. Met 3 kassa-
bonnen van verschillende deelnemen-

de winkeliers maakt u al kans op een 
van deze kookworkshops. Wat ook 
heel leuk is: u kunt zo vaak meedoen 
als u maar wilt, dus meer kans op deze 

gastronomische ervaring in de 5 ster-
ren kookstudio. Deze actie loopt tot en 
met 15 november en na sluitingstijd 
zullen er 16 winnaars getrokken wor-
den uit alle inzendingen. Zo simpel is 
meedoen! Wilt u meer weten over deze 
workshop of informatie over andere 
kookworkshops, kijk dan op:

www.kookstudiojohngeven.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Koninklijke Onderscheiding voor     
scheidend raadslid Jacques Leemans 

Burgemeester Houben feliciteert de partner van J. Leemans na de uitreiking van 
de Koninklijke Onderscheiding.

In de raadzaal van Het Klooster heeft burgemeester Maarten Houben een 
lintje uitgereikt op donderdagavond 18 september tijdens de gemeente-
raadsvergadering. Jacques Leemans viel de eer te beurt bij gelegenheid van 
zijn afscheid als raadslid na 17 jaar van de Nuenense Raad. Hij werd onder-
scheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jacques Leemans stond in Nuenen aan 
de wieg van de lokale afdeling voor het 
CDA die in 1975 werd opgericht. Hij 
zat ook namens die partij tussen 1978-
1987 in de Provinciale Staten. In 1998 
richtte hij de lokale partij Nuenens Be-
lang op. Hij is voor Nuenens Belang 
gedurende bijna 17 jaar raadslid van 
de gemeente Nuenen geweest. Na zijn 
afscheid als raadslid blijft hij als bur-
gerraadslid in de commissie Ruimte 
betrokken. 
Burgemeester Maarten Houben noem-
de Leemans kritisch en positief in het 
belang van Nuenen en roemde zijn in-
zet voor andere mensen in deze samen-

leving. Al vroeg wilde Jacques Leemans 
dienstbaar zijn aan de gewone man. Hij 
begon direct na het afronden van zijn 
universiteitsstudie een wetswinkel in 
Nuenen. Hij hield wekelijks aan huis 
een gratis spreekuur waar mensen te-
recht konden met vragen over rechts-
aangelegenheden en procedures.
In zijn dankwoord wilde Jacques 
Leemans, zoals gebruikelijk, het niet 
te lang maken. Alle commotie die op 
dit moment speelt in Nuenen be-
noemde hij aldus: “Dat ik al die tram-
melant op mijn oude dag nog mee 
moet maken”. Hij rekende wel voor dat 
50.000 Euro besparing 1% verlaging Vrijwilligersprijs 2014

Wie wordt de vrijwilliger van 2014?
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit. 
Deze prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan een vrijwil-
liger, die zich in het afgelopen jaar of jaren onderscheiden heeft met inspi-
rerende en/of bijzondere activiteiten. 

De prijs is tevens een symbolische hul-
diging van alle (al dan niet) in organisa-
torisch verband werkzame vrijwilligers 
binnen de gemeente. De prijs bestaat 
uit een bedrag van € 1000,- voor de or-
ganisatie, waarvoor de vrijwilliger 
werkzaam is. Kent u iemand, die in 
aanmerking komt voor deze prijs, dan 
kunt u hem of haar nomineren. De ge-
meente Nuenen nodigt organisaties 
nadrukkelijk uit om ook jonge vrijwil-
ligers voor te dragen voor deze prijs. 
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan het college 
van burgemeester en wethouders, dat 
uiteindelijk de keuze maakt. Het aan-
meldingsformulier is te verkrijgen bij 

het CMD/Servicepunt in Nuenen. Het 
volledig ingevulde formulier moet 
hier ook uiterlijk 1 november 2014 
binnen zijn. 
De kandidaat moet aan een aantal cri-
teria voldoen. Zoals inwoner zijn van 
de gemeente Nuenen, nog niet eerder 
onderscheiden zijn en voor een perio-
de van minimaal 5 jaar vrijwillig (en 
dus niet beroepsmatig) vrijwilligers-
werk verrichten. En de betrokken orga-
nisatie kan slechts één maal de geldprijs 
ontvangen die hoort bij de vrijwilli-
gersprijs. 
Voor meer informatie kunt u mailen 
naar ismene.borger@levgroep.nl. Of 
bellen naar 040 2831675.

Knuffeldieren in 
Kernkwartier
Op zaterdag 27 september kan er 
weer, net als vorig jaar september, met 
leuke kleine en jonge dieren worden 
geknuffeld. Altijd weer leuk voor zo-
wel jong als oud.
In winkelcentrum Kernkwartier staan 
van 11.00 tot 15.00 uur diverse zeer 
grote manden met daarin bijvoor-
beeld biggetjes, jonge hondjes, sier-
kippen, kleine geitjes en natuurlijk 
nog meer. Een kleine dierentuin bin-
nen handbereik. De winkeliers van 
Kernkwartier bieden deze attractie 
gratis aan en zullen elke laatste zater-
dag van de maand de bezoekers ont-
vangen met een gezellige activiteit.
Het overdekte Winkelcentrum Kern-
kwartier bevindt zich aan de Hoge 
Brake te Nuenen en biedt u een com-
pleet aanbod aan winkels waaronder 
onder andere twee supermarkten (AH 
en Jumbo) en een Action. 
www.winkelcentrumnuenen.nl

van de OZB betekent. Hij bedankte 
iedereen voor de samenwerking en 
vooral zijn Tooske voor alle onder-
steuning. Hij besloot met de wijsheid: 

“Wij zijn allen passanten” met daaraan 
toegevoegd: “Met de beste bedoelingen”.
Zijn opvolger Joost Vereijken werd la-
ter in de vergadering beëdigd.

Belangrijk onderhoud 
glasvezelnetwerk Nuenen
Op maandagochtend 29 september 
voert netwerkbeheerder Reggefiber van 
01.00 tot 07.00 uur werkzaamheden uit 
aan het glasvezelnetwerk in de gehele 
gemeente Nuenen. Hierdoor kunnen 
gebruikers van OnsBrabantNet in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten tijdelijk 
geen gebruik maken van hun glasvezel-
diensten. Bellen via de vaste lijn naar 
112 of andere hulpdiensten is dan ook 
niet mogelijk. OnsBrabantNet adviseert 
haar gebruikers hier rekening mee te 
houden en excuseert voor eventueel on-
gemak. Onderhoud van deze aard is 
noodzakelijk om stabiliteit van het net-
werk in de toekomst zeker te stellen en 
is naar verwachting eenmalig. 

Liederentafel
Zondagavond 28 september start om 
20.30 uur weer de Liederentafel met 
haar maandelijkse zangavonden in 
café Schafrath aan het Park in Nue-
nen. Onder de leiding van Daan War-
ners en met begeleiding van Hans 
Bloos worden bekende liedjes gezon-
gen, met voor de pauze een gevarieerd 
programma, na de pauze verzoek-
nummers.



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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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 OP PaGINa 5

COLLECTE
In de week van 28 september t/m 4 oktober 2014 wordt gecollecteerd 
door de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, de Dierenbescherming.

VERHUIZING WEEKMaRKT
Vanaf heden is de weekmarkt tijdelijk naar het Van Goghplein verhuisd. 
Dit in verband met renovatiewerkzaamheden aan het Park. Hierdoor 
is het niet mogelijk om op het Van Goghplein te parkeren, vanaf acht 
uur op maandagochtend

VERHUIZING BIBLIOTHEEK
De Bibliotheek gaat verhuizen naar een gedeelte in het gemeentehuis. 
Daarom is de Bibliotheek op het oude adres aan het Van Goghplein 
van 22 t/m 28 september gesloten. Ook de brievenbussen zijn dicht. 
Op 29 september bent u weer van harte welkom op het nieuwe adres 
met een eigen ingang aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18, 5671 CH 
Nuenen. Op 8 oktober om 14.00 uur is de officiële opening door wet-
houder Weijmans.

UITNODIGING OPENBaRE 
VERGaDERINGEN
Dorpsraad Nederwetten
Op maandag 29 september is de openbare vergadering van Dorpsraad 
Nederwetten. Aanvang 20.00 uur in MFA De Koppelaar te Nederwet-
ten. Op de agenda sta at onder andere: Afscheid leden voormalige 
dorpsraad, Structuurvisie, Pilot afvalscheiding in Nederwetten, Zorg-
taak gemeente (met o.a. toelichting van wethouder SZ dhr. P. Weij-
mans), Update Ruit, Soeterbeek en voetpad Esrand, Aandacht voor 
sociale activiteiten in Nederwetten. U bent van harte welkom.

Commissievergaderingen
Op 30 september en 1 oktober gaan de vergadering van de commissie 
Ruimte en Samenleving, niet door.
Op donderdag 2 oktober is de commissievergaderingen van ABZF, 

•	 aanvang	om	19.30	uur	in	de	commissiekamer	in	het	gemeen-
tehuis. Onderwerpen: Regionaal Risicoprofiel 2015 VeiligheidsRe-
gio Brabant-Zuidoost en Strategische bestuurlijke visie Dommel-
vallei.

De agenda en de bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl. 
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikma-
ken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de grif-
fie: tel: 2631679 of email griffie@nuenen.nl

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie algemene Kamer
•	 Op	dinsdag	7	oktober	2014	is	er	een	hoorzitting	van	de	algemene	

kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeen-
tehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

•	 Om 20.00 uur het bezwaar ingediend door R. Theunissen en N. 
Schäfer-Theunissen tegen het besluit van 2 juli 2014 waarbij een 
omgevingsvergunning is verleend aan A. van der Ven-Snijders voor 
het uitbreiden van de woning gelegen aan de Velakker 15 te Nuenen.

•	 Om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	D.	Verhoeven	tegen	
het besluit van 30 juni 2014 betreffende het Wob verzoek.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

JaaRPROGRaMMa   
OPSPORINGSaMBTENaREN
Thema: Tuinafval en zwerfafval
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 40 en 41 extra toe op het thema 
tuinafval en zwerfafval. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Tuinafval
Gedumpt tuinafval kan het milieu verontreinigen maar is ook storend 
voor het oog. Illegaal gestort tuinafval kan ook sneller leiden tot het 
illegaal storten van andere zaken. Hierom hebben wij in de gemeente 
Nuenen een aantal regels voor tuinafval waar u zich aan moet houden. 
Zo moet u:
- tuinafval afzonderlijk aanbieden, dus niet in de grijze container;

- het kleine, “normale” tuinafval in de groene GFT-container aan-
bieden . Deze wordt, afhankelijk van uw woongebied, om de twee 
weken op woensdag of donderdag geleegd (in het buitengebied 
kunt u bellen met het gratis nummer 0800 – 023 24 99 voor het 
legen van de container);

- het grove tuinafval aanbieden bij de milieustraat aan De Huufkes, 
omdat dit bij het grove huisvuil hoort. U mag 2 kubieke meter per 
keer storten. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kunt u terug-
vinden op onze website www.nuenen.nl. 

Zwerfafval (straatafval)
Met zwerfafval bedoelen we huishoudelijke afvalstoffen van zeer be-
perkte omvang en gewicht zoals proppen papier, sigarettenpeuken, 
kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsmateriaal etc. Dit afval 
ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, voetpaden of in een park. 
Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu en is storend voor het 
oog. De gemeente heeft ter voorkoming van zwerfafval diverse afval-
bakken in de openbare ruimte geplaatst. 

Het is verboden om:
- zwerfafval op een andere plaats achter te laten dan in de afvalbak-

ken;
- de afvalbakken te gebruiken voor huishoudelijk afval;
- chemisch afval te deponeren in de afvalbakken. 

U kunt tuinafval en zwerfafval volgens de hiervoor beschreven wijze 
aanbieden, deponeren of storten. Doe dit dus niet in parken, gemeen-
telijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. Deze regels komen 
uit de Afvalstoffenverordening. De BOA’s zijn bevoegd om overtredin-
gen van de genoemde regelgeving over tuinafval en zwerfafval te ver-
baliseren. 

Voor meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort tuinafval kunt u 
contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 040 
- 2 631 631.  Ook kunt u uw melding doen via www.nuenen.nl.  Daar-
naast vindt u op onze site meer informatie over afval, bijvoorbeeld 
over het aanbieden van bouwafval. 

aaNGEVRaaGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
15 september 2014 Park 1, 5671 GA – rooien van 3 bomen en 10 

coniferen (KAP).
16 september 2014 De Heijbloem 8, 5673 PJ – plaatsen van een 

opbouw op de bestaande laagbouw (BOU-
WEN);

17 september 2014 Bloemhoefstraat 25, 5674 NT – plaatsen van 
een dakkapel met nokverhoging aan de achter-
zijde van de woning (BOUWEN).

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

aaNVRaGEN OP GROND VaN DE aPV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Bloem	&	Tuin	Evenementenburo	B.V.	voor	het	organi-

seren	van	een	openlucht	tuinbeurs	onder	de	naam	“Bloem	&	Tuin”	
in de periode van 24 juli 2015 tot en met 2 augustus 2015 en in 
dezelfde periodes in de jaren 2016 en 2017.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 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 aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 25 september 2014.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
aaNVRaaG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
door de aanvragers ingetrokken op:
•	9	september	2014	 Dwerspad	 10,	 5671	 GT	 -	 plaatsen	 van	 een	

overkapping (BOUWEN);
•	19	september	2014	 Hoevensestraat	ongenummerd	–	plaatsen	van	

een schuilstal en perceelafscheiding (BOU-
WEN).                        

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn  ver-
zonden op:
•	17	september	2014	 Soeterbeek	3,	5674	NH	–	wijzigen	van	een	loods	

ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van 
seizoenarbeiders (RO, afwijken van de bestem-
ming);

•	18	september	2014	 De	Beethof	1,	5673	LV	–	plaatsen	van	een	op-
bouw op de bestaande garage (BOUWEN);

•	19	september	2014	 Wielewaallaan	1,	5672	EW	–	plaatsen	van	een	
berging (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.

BESLUIT OP GROND VaN DE aPV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	het	comité	Fietsen	voor	Muziek	van	het	Gerwens	Muziekkorps	

zijn toestemming, vergunning en ontheffing verleend voor het or-
ganiseren van het jaarlijks evenement “Fietsen voor Muziek” op 
zondag 21 september jl. (verzenddatum 19 september 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Europalaan	104	tot	en	met	144	is	een	
vergunning verleend voor het organiseren van een burendag op 
zaterdag 27 september 2014 t.g.v. de landelijke Nationale Burendag 
op het voorste wegdeel Hondsdrafstraat, gelegen tussen paral-
lelweg Europalaan en Akeleihof (verzenddatum 19 september 
2014);

•	 aan	de	heer	D.	van	Santvoort	van	De	Koffiedrinkers	is	een	vergun-
ning verleend voor het inrichten van een terras tot en met 29 ok-
tober 2014 op het trottoir direct aan de voorgevel van zijn onder-
neming aan Berg 38 (verzenddatum 23 september 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen.

Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICaTIE
Gemeenteraad stelt Verordening Jeugdhulp 2015 vast.
Vanaf januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor be-
paalde vormen van jeugdhulp die op dit moment nog door het rijk en 
de provincie georganiseerd worden. 

In de vergadering van 18 september 2014 heeft de raad van de ge-
meente Nuenen de ‘Verordening Jeugdhulp 2015’ vastgesteld. 
In deze verordening  en bijbehorende Memorie van toelichting staan 
regels over het aanvragen van voorzieningen op het gebied van jeugd-
hulp. 
U vindt de verordening via de link: http://nuenen.notudoc.nl/cgi-bin/
agenda.cgi/action=view/id=38028#

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.      



  

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Weekaanbiedingen 
van woensdag 24 t/m dinsdag 30 sept.

________________________________________________________

Hollandse Bloemkool                                
per stuk 0,79

________________________________________________________

Hollandse Elstar
hele kilo 0,79

________________________________________________________

Hollandse Jonagold
hele kilo 0,79

________________________________________________________

Hollandse Goudreinette                           
hele kilo 0,79

________________________________________________________

Hollandse Conferance
hele kilo 0,79

________________________________________________________

Holl. Doyenne du Comice
hele kilo 0,79

________________________________________________________

Kidneybonen salade
250 gram 1,59 

________________________________________________________

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Onze rookworst is weer 
met GOUD bekroond!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Knipkaart -
 actieweken

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

4 Magere 
Stooflapjes .................6,95
Gevulde Kippendij
100 gram .........................................1,75
Onze met GOUD bekroonde
“Rookworst”
iedere 2de ...................halve prijs
150 gr. Gebr. Kipfilet +
100 gr. Kipkerrie salade ........4,00
Italiaanse 
Cordon Bleu
100 gram .........................................2,45

Bijna al onze broodjes, 
gaan warm de deur uit!!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 39: geldig van maandag 22 t/m zaterdag 27 september 2014

Brood van de week
Volkoren fijn
    € 1,75
_____________________________________________________

Ontbijtkoek 
     € 2,00
_____________________________________________________

3 Heerlijke speculaas
gevulde koeken
   € 3,00
_____________________________________________________

3 Chocoladebollen
 melk en/of puur
     voor slechts  € 4,00
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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.

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

FYSIOTHERAPIE MET EEN NIEUWE VISIE

Oedeem & Oncologie
Steunkousen

Tape Technieken
Ook buiten kantooruren

Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen | www.fysiotherapiehendrix.nl

ingang: Jan van Amerzooyenlaan 
www.seniorwebnuenen.nl 

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Rond de Linde iedere
donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Op dinsdagmiddag waren er al groene legervoertuigen in het centrum van Nuenen te bewonderen en op vrijdag 19 
september, de dag dat Nuenen 70 jaar geleden werd bevrijd, konden belangstellenden zelfs meerijden. Een nachtelijke 
tocht maken langs plaatsen waar op de dagen van de bevrijding nog even flink gevochten werd. Dit alles werd mogelijk 
gemaakt door de legervoertuigenvereniging Wheels.
De herdenkingsbijeenkomst op vrijdag 19 september in de H. Clemens is goed bezocht en bij het monument op de 
Europalaan was dit jaar bijzonder veel belangstelling bij de kranslegging. Hierbij waren ook een aantal veteranen aan-
wezig, waaronder twee Nuenense: Francois Leltz en Piet Teunisse. Voor de jeugdburgemeester was dit jaar een belang-
rijke rol weggelegd. Pim Rombouts mocht samen met burgemeester Houben een krans leggen bij het monument en het 
bevrijdingsvuur aansteken voor Het Klooster. En dat hij het speechen al aardig beheerst bleek uit het feit dat hij met een 
anekdote van zijn opa uit de oorlog de toehoorders makkelijk op zijn hand kreeg. De drie Nuenense muziekverenigin-
gen sloten de ceremonie af met een aantal bijzonder goede optredens, waardoor het nog lang druk bleef in het Park. 
Daarna werd het bevrijdingsfeest voortgezet met De Heeren Van. (Tekst en foto’s Elwien Bibbe)

Interieurspuiterij Jansen opent 
tweede vestiging in België
Op 1 oktober opent de Nuenense Interieurspuiterij Jansen in Herentals een 
tweede Belgische vestiging. Nadat het van oorsprong vanuit Nuenen opere-
rende familiebedrijf jaren geleden al een filiaal startte in het Belgische Kin-
rooi, kunnen zakelijke en particuliere opdrachtgevers per genoemde datum 
voortaan ook terecht aan de Saffierstraat 5 in Herentals. 

Met de opening van het nieuwe filiaal 
voorziet Interieurspuiterij Jansen in 
een groeiende behoefte binnen de Bel-
gische markt, zo zegt Ruud Jansen. 
“De laatste jaren constateren we een 
flinke toename van opdrachtgevers uit 
de regio Antwerpen. Die ontwikkeling 
heeft ons doen besluiten om in dat 
specifieke gebied een volgende vesti-
ging te starten. Naast een prima prijs 
en kwaliteit staat ons bedrijf voor een 
uitmuntende service richting onze 
klanten. Met de nieuwe vestiging ge-
ven we daarvan wederom blijk.” 
De websites www.spuiterij-jansen.nl en 

www.spuiterij-jansen.be geven een pri-
ma indruk van de veelzijdige expertise 
van Interieurspuiterij Jansen. Om ‘live’ 
kennis te maken met het vakmanschap 
van het bedrijf zijn opdrachtgevers op 
afspraak van harte welkom in de filialen 
te Herentals of Kinrooi. Daarnaast is 
het mogelijk om, eveneens op afspraak, 
de Nederlandse vestiging annex show-
room in Nuenen te bezoeken.

Over Interieurspuiterij Jansen
Of het nu gaat om interieurelementen 
van MDF, hout, metaal, kunststof of glas, 
voor keuken- en meubelfabrikanten, in-
terieur- en standbouwers, aannemers en 
binnenhuisarchitecten is Interieurspui-
terij Jansen al vele jaren een betrouwbare 
partner voor de meest uiteenlopende 
spuitwerkzaamheden. Daarnaast is ook 
de particuliere klant kind aan huis, met 
name voor het overspuiten van onder 
meer meubels en keukens. Naast hoog-
glans spuiten, dé specialiteit van het be-
drijf, is de gecertificeerde onderneming 
ook zeer ervaren in het aanbrengen van 
satijnglans, beitsen en patineren. Interi-
eurspuiterij Jansen, werkend volgens de 
hoogste kwaliteitsnormen, telt circa 
twintig medewerkers en opereert vanuit 
vestigingen in Nuenen (Nederland), Kin-
rooi en Herentals (beide België). 

PVGE kookt voor alleenstaande 
leden in ‘Het Kwetternest’
Door Nannie van den Eijnden

Voor de vierde keer kookte Kees van Liempd met zijn keukenbrigade op 
professionele wijze een viergangenmenu voor alleenstaanden, van amuse 
tot koffie. Dat deze kookclub een succes is en in een behoefte voorziet, blijkt 
uit het stijgend aantal deelnemers. 

Er hadden zich 23 mensen aangemeld 
in de leeftijd van 50 tot 82 jaar. Van het 
leeftijdsverschil was niets te merken; 
er ontstonden geanimeerde gesprek-
ken. Een deelnemer vertelde: “Ik vind 
het leuk dat ze dit doen. Dit waardeer 
ik zeer, al ben ik al 23 jaar alleen en 
heel graag thuis”. Een tafelgenoot sprak 
haar verwondering uit over hoeveel 
mensen er vrijwillig dienstbaar zijn in 
Nuenen, o.a. bij de Dorpswerkplaats, 
de Weverskeshof en bij de PVGE. Een 
ander bevestigde nog eens dat het zo 
fantastisch is om een eigen ruimte te 
hebben voor activiteiten. Daar heeft de 
vereniging lang naar gezocht. 

Kees koopt de producten voor de war-
me lunch vers in bij lokale onderne-
mers. Zo steunt hij de plaatselijke 
middenstand. Zijn initiatief is begon-
nen met koken voor 19 mensen: het 
bestuur en de commissie die Het 
Kwetternest heeft helpen inrichten. 
Hij wil dit graag uitbouwen naar 32 
gasten. Kees ontdekte zijn passie voor 

Kees van Liempd, Noud van Deurzen 
en Harry Sieben.

Blaaskapel De Gerwense 
Dorpsmuzikanten bestaat 30 jaar
Dit willen zij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zij organise-
ren daarom op 5 oktober een gezellige muziekmiddag in dorpshuis ‘D’n 
Heuvel’ te Gerwen. De aanvang is om 14.00 uur. Speciale medewerking is er 
door ‘Ons meezingkoor’ uit Eindhoven. Beide verenigingen staan onder lei-
ding van Max Kruijzen.

De middag zal bestaan uit optredens 
van de jubilerende Dorpsmuzikanten 
en van het koor. Er is zelfs een speciaal 
combo opgericht om dit alles te bege-
leiden. Ook zullen er gezamenlijke 
muziekstukken ten gehore worden ge-
bracht met begeleiding van het orkest 
en of combo, dit alles in een gezellige 
sfeer waar ook zeer zeker vrolijke 
meezingers bij zullen zitten. Iedereen 

is uitgenodigd om deze middag bij te 
wonen en te genieten van een leuke 
muzikale middag. Na afloop is er nog 
een gezellig samenzijn met een verras-
singsoptreden van een solo entertai-
ner. Ook nog zin om lekker te blazen 
in een gemoedelijke sfeer, De Gerwen-
se Dorpsmuzikanten kunnen altijd 
nieuwe leden gebruiken. Graag tot 
zondag 5 oktober.

koken in 1993 en leeft die naar harte-
lust uit bij diverse kookclubs, waaron-
der Très Bonne. Daar haalt hij ook zijn 
inspiratie vandaan. “Ik heb meters aan 
recepten” vertelt hij enthousiast. Kees 
bedenkt het menu en gaat met zijn 
team (Noud van Deurzen, Ad van 
Gerwen en Harry Sieben) aan de slag. 
Over deze samenwerking zegt hij: 
“Het is leuk om met hen te koken. We 
kennen elkaar al een jaar of acht en we 
hebben niet zoveel woorden nodig”. 
Kees is de dag ervoor zelf al vier uur 
bezig geweest met het roken van de 

't Smaak Event
Op 26 & 27 september is ‘t Smaak 
Event bij dé versspecialist in Laarbeek: 
’t Verswarenhuys. Tijdens deze twee 
dagen staan er in en voor de winkel 
kramen met daarop de lekkerste vers-
producten. Door middel van demon-
straties en proeverijen maakt u kennis 
met de Smaak en het verhaal achter de 
producten. Daarnaast zijn deze pro-
ducten aantrekkelijk geprijsd én 
maakt u kans op ’t Verswarenhuys 
waardebonnen ter waarde van € 50,-. 
www.beekendonk.verswarenhuys.nl

Brandwonden Stichting zoekt collectanten
De Brandwonden Stichting is dringend op zoek naar nieuwe collectanten in Nue-
nen, die in oktober een avond willen besteden aan het goede doel. Met een kleine 
inspanning help je de brandwondenslachtoffers (veelal kinderen) in Nederland al 
heel goed. De collecte is namelijk de grootste inkomstenbron van de Brandwon-
den Stichting. Kortom: hoe meer collectanten, des te meer we kunnen doen voor 
brandwondenpatiënten. Dit jaar is de collecteweek van 5 tot en tmet 11 oktober 
2014. Meld u nu aan als collectant bij de heer W. Baselmans, collecte-organisator 
in Nuenen. w.baselmans@onsnet.nu of 040 - 284 07 80.

zalm. En zoals een goed chefkok be-
taamt, praat hij na afloop aan tafel met 
zijn gasten over hoe de maaltijd is ge-
weest. Marian van Isselt, Riet Kanters 
en Mieke van Liempd serveerden de 
gerechten en ruimden de tafels af. De 
lunch verliep soepel en smaakte uit-
stekend. Het was gezellig. 

De kookclub is iedere derde donderdag 
van de maand toegankelijk voor leden 
van de vereniging voor senioren (PVGE). 

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.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Nagelstudio ALTA GRACE 
PEDICURE-MANICURE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen 
in salon) Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

BIJLESSEN AAN 
KINDEREN IN HET 
BASISONDERWIJS 
Individueel en op maat. 
Marie-José Knegtel • Val-
lestap 90 • 5672 BJ Nue-
nen • Tel. 040-283 81 38 
mj.knegtel@onsnet.nu  
www.bijlessennuenen.nl.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Voor storing 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823. Email: info@
warrinkcomputerservice.nl

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

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

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

TE HUUR PRAKTIJK-
RUIMTE bij Instituut Zil-
verschoon voor een aantal 
dagen/dagdelen. Graag re-
ageren via mail naar info@
instituutzilverschoon.nl

JAN VAN ‘T HOF 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.

TE HUUR (NIEUW) Ap-
partement, omgeving Be-
nidorm/Altea. Met tv, wifi, 
zwembad e.d. Zie www.
casamama.jouwweb.nl  Tel. 
06-51 28 27 15. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED, BABY 
EN KINDERKLEDING-
BEURS. 180 kramen op 
12 okt.  de Dreef in Aarle-
rixtel. 11.00-14.00 www.
kinderkledingbeurs.
net

KINDERKLEDING-
BEURS Wo. 1 oktober 
Zaal Den Heuvel Mierlo. 
9.30-11.30 uur: maat 74 
t/m 110 en van 14.00-16.00 
uur: maat 116 t/m 164. Toe-
gang GRATIS!

2 8  S E P T E M B E R 
V L O O I E N M A R K T                            
Sporthal Strijp Eindhoven, 
Rijstenweg 7. 9.00-16.00 
uur. € 2 p.p. 06-20299824.

TE KOOP: KIP CARA-
VAN TEB47 Cinema li-
mited edition 2006 met 
mover. Alles inbegrepen, 
aankoppelen en vertrek-
ken. Stalling zeker aanwe-
zig tot 1-8-2015. Info 040-
2834370.

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voe-
ten. Bel voor een afspraak 
040-2834576.

WIE HELPT MIJ? Alleen-
staande man van 47 jaar 
zoekt dringend woonruim-
te in/of omgeving Nuenen. 
Graag reageren naar: 06-
53427683.

RADAR GEZIEN? AB-
SOLUUT VEILIG EN 
VAKKUNDIG;  ONTHA-
REN MET DIODE LASER. 
Beste methode voor perma-
nent ontharen.   Ook    elek-
trisch ontharen. Vergoe-
ding zorgverzekeraar moge-
lijk. Reeds 25 jaar ervaring. 
Ook voor mannen!  INSTI-
TUUT ZILVERSCHOON 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

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

TE KOOP: CONIFEREN 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06 - 51 99 83 11.

CARAVAN STALLING 
in Gerwen.  Nog enkele 
plaatsen vrij.  Maximale 
lengte 5,50 m inclusief dis-
sel.  Tel. 040-2834498.



25 september 2014Rond de Linde  Nr.  39

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Creatieve hobbymarkt
Op zaterdag 27 september zal een bijzondere ‘markt’ plaatsvinden. Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen (WLG) heeft mensen uit Gerwen en omgeving 
bereid gevonden om iets van hun hobby’s te laten zien. 

Zo kunnen bezoekers kennismaken 
met een groot aantal vormen van vrije-
tijdsbesteding en wellicht ook versteld 
staan van de wijze waarop dorpsgeno-

ten in hun hobby opgaan. Bovendien is 
het een leuke manier om buurtbewo-
ners te ontmoeten. Natuurlijk is er ook 
van alles te koop. Van (3d) kaarten, 
jams en chutneys, koek en banket uit 
eigen keuken tot kunstobjecten van 
klei, keramiek, sieraden, kralen, vilt, 
ijzer smeedwerk, knuffelberen etc. 
Voor de kinderen bestaat de mogelijk-
heid voor het ‘oppimpen’ van een auto.
Op de creatieve markt wordt tegen 
een geringe betaling voor een hapje en 
drankje gezorgd. Restaurant de 3 Ge-
broeders verleent daaraan zijn mede-
werking. André van Rooy verzorgt de 
aankleding van de markt met bloe-
men.
De markt zal plaatsvinden in, en bij 
goed weer om het Huysven, De Hui-
kert 35 in Gerwen tussen 11.30 en 
16.00 uur. De toegang is gratis. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Van aanpakken       
naar doorpakken!
Prinsjesdag brengt altijd veel mooie dingen met zich mee. De gouden koets rijdt 
door Den Haag, er is pracht en praal in de Ridderzaal, de bijzondere hoeden en 
jurken van de vrouwelijke aanwezigen trekken de aandacht. Minder mooi is 
meestal de boodschap die gebracht wordt. Het gaat nogal eens over het aanhalen 
van de broekriem, extra bezuinigingen, pittige lastenverzwaringen en oplopende 
werkloosheid. Dit jaar brak een beetje licht door. We zijn weer op de goede weg: 
de economie groeit een beetje, de werkloosheid gaat iets omlaag en de koop-
kracht gaat licht omhoog, al leveren de ouderen wel wat koopkracht in. 
Datzelfde beeld is eigenlijk ook van toepassing op de situatie van de woning-
markt. Ik heb het hier al vaker geschreven en ook met cijfers onderbouwd: er 
komt weer wat meer leven in de brouwerij. Onze eigen makelaarsvereniging 
NVM plaatste op Prinsjesdag een grote advertentie in een landelijk dagblad met 
een beeld van die fraaie Ridderzaal en daarbij de slogan: “Van oplappen naar 
opknappen”. Er is licht aan de horizon, maar nog geen reden om heel hard te gaan 
juichen, was de boodschap.
In de maatregelensfeer is dat gemengde beeld ook terug te vinden. Het verlaagde 
btw-tarief voor renovatie en woningherstel blijft nog een half jaar van kracht in 
2015. De verhoogde schenkingsvrijstelling (die het afgelopen jaar toch enige dy-
namiek op de markt heeft gebracht) vervalt echter al per 1 januari. De hypo-
theekrente wordt aan het begin van het nieuwe jaar verder verlaagd (van 51,5% 
naar 51%), maar de tijdelijk verruimde verhuisregeling blijft waarschijnlijk nog 
het hele jaar van kracht.
Met de NVM ben ik van mening dat er meer nodig is om de markt verder te ver-
beteren. Veel mensen kampen nog met hoge restschulden en voor grote groepen 

is het - door de strenge kredietregels - nog moeilijk om een ei-
gen woning te kunnen financieren. Met name aan het ver-

ruimen van financieringsmogelijkheden, ook voor star-
ters en zzp’ers, moet de komende jaren worden 
gewerkt. En ook aan het mogelijk maken van nieuw-
bouw die aan de veranderende woningvraag kan vol-

doen, mag de regering meer aandacht besteden. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de sterke groei van het aantal senioren 
in ons land, die de komende decennia de situatie op de 

woningmarkt sterk gaat beïnvloeden. 
Om de markt weer echt gezond te maken is er meer nodig 

dan wat nu in de Troonrede is aangekondigd, met name 
op financieel gebied. Daarom zeg ik met een knipoog 

naar de NVM: van aanpakken naar doorpakken. 
Het begin is gemaakt, nu is een extra stap vooruit 
nodig.

Bibliotheek voortaan gevestigd 
in gemeentehuis
Vanaf 29 september zijn de bibliotheekbezoekers welkom op de nieuwe 
locatie in het gemeentehuis aan de Jhr. Hugo van Berckellaan 18. Op 8 okto-
ber opent Wethouder Pero officieel de nieuwe bibliotheek. “Dan vieren 
team en bezoekers dat Nuenen weer een prachtbibliotheek heeft. Waar de 
inwoners van Nuenen trots op zijn”, vertelt Jose Sluis van Marketing en 
Communicatie van Bibliotheek Dommeldal.

Door de slimme inrichting wordt het 
zoeken naar literatuur en informatie 
aantrekkelijker dan voorheen. Bij het 
binnenkomen worden bezoekers al 
verleid met actuele en thema presen-
taties. De kleurrijke kamers nodigen 
uit om te komen snuffelen. Er zijn na-
tuurlijk ook plekjes waar bezoekers 
rustig een boek, krant of tijdschrift 
kunnen inzien. Daarnaast is er veel di-
gitale informatie te vinden in de ‘raad-
pleegPC's’, op de Rotunda en op de 
Multi Touch Table.
Natuurlijk zorgt het team voor dezelf-
de persoonlijke service. En ook het 
grote aanbod van kranten, boeken en 
tijdschriften blijft hetzelfde. Er veran-

dert niets aan de service om boeken te 
bestellen uit de drie andere vestigin-
gen en uit de grote achtergrondcollec-
tie. Ook de openingstijden blijven het-
zelfde: ma-di-wo-do-vrijdag vanaf 
14.00 uur en zaterdag vanaf 11.00 uur.

Actieaanbod
Nieuwe leden kunnen in oktober een ba-
sis jaarabonnement kopen voor de prijs 
van een klein jaarabonnement (€ 27,-). 
En leden kunnen het lidmaatschap van 
de bibliotheek cadeau geven met een bi-
bliotheekbon. Wil je weten hoe je met 
een selfie een boek kunt promoten, kijk 
dan op:
www.bibliotheekdommeldal.nl

Raadsvergadering als vanouds
Door Gerrit van Ginkel

e raadsvergadering van18 september j.l. na het zomerreces, was er 
weer een zoals gebruikelijk. Het duurde weer tot ruim na midder-
nacht, er werd weer regelmatig op de man gespeeld en bij de 
bespreekstukken werd er gediscussieerd alsof het een commissie-

vergadering betrof. Ook heeft een nieuwe tactiek zijn intrede gedaan: het 
onnodig interrumperen als iemand een betoog houdt zodat die uit balans 
gebracht wordt.

Subsidie
De subsidie aan de Voetbalvereniging 
RKSV Nuenen stond weer eens op de 
agenda. De heer Groothoff van het 
CDA vond dat er in 2014 een beslis-
sing genomen diende te worden zoals 
afgesproken was. Mevr. Donkers van 
De Combinatie had moeite met het 
woord subsidie. Er is daardoor verwar-
ring ontstaan en ze wilde niet verder 
gaan dan 50.000 Euro. Het blijft voor 
die partij een stuk dat rammelt. Lijst 
Pijs waarvan de vervanger van Hans 
Pijs, Ton Vereijken, eerder op de avond 
werd geïnstalleerd, vond dat tijdens de 
bouw alle afspraken zijn overschreden. 
De bouw is met een miljoen over-
schreden. Waarom ook huursubsidie 
voor die overschrijding, vroeg lijst Pijs 
zich af. De BTW constructie was ook 
verwarrend en wat heeft de subsidie-
toekenning voor gevolgen voor andere 
verenigingen. De heer Smouter van de 
SP wilde het contract wel eens zien dat 
destijds met de RKSV is afgesloten. 
Huijinck van de PvdA vroeg zich af, 
waarom de gemeente de lijn wil door-
trekken tot 2018, terwijl 2014 het eind-
punt zou zijn.
Wethouder Pernot antwoordde op en-
kele vragen dat de heer Smouter inza-
ge kan krijgen in het afgesloten con-
tract, dat Ton Vereijken van Lijst Pijs 
zijn vaak technische vragen schrifte-
lijk kan indienen en dat de onder-
houdskosten per 2015 voor de club 
zijn. Verder deelde wethouder mee 
dat de huursubsidie niet onder het 
subsidieplafond valt.

Tenslotte werd het voorstel om voor 
2014, 58.000 Euro huursubsidie te be-
talen aan de RKSV aangenomen. Te-
gen waren het CDA, PvdA, Lijst Pijs 
en De Combinatie.

KAFI Rapport
Het vrijgeven van het KAFI rapport 
(inmiddels al gepubliceerd in het E.D. 
red.) bracht weer veel beroering. Er 
was bijna geen enkele fractie buiten de 
Lijst Pijs, die tegen het openbaar ma-
ken van het rapport was omdat het 
toch al op straat lag. Groen Links vond 
het jammer dat het zo gelopen was. 
Huijink van de PvdA zag een verkeer-
de volgorde door het college. Jammer 
dat Pijs het zo heeft benaderd. De 
rechter zal over het lekken moeten be-
rechten. Nuenen heeft enorm veel 
schade geleden. Donkers van De 
Combinatie vond het verwarrend 
voor het dorp en zag nog veel ondui-
delijkheden. Wat valt er nu precies on-
der de geheimhouding, vroeg zij zich 
af. Zij kondigde aan op korte termijn 
met een initiatiefvoorstel te komen 
voor een commissie ter voorbereiding 
van een raadsenquête. Volgens Fractie 
van den Boomen moet alles openbaar 
zijn en dat herhaalde Tom van den 
Boomen tijdens zijn talloze interrup-
ties. Smouter van de SP was witheet 
over het lekken en noemde het een 
ondoordachte en populistische daad. 
Zo worden er mensen beschadigd die 
nog niet berecht zijn. We moeten zor-
gen voor bindende afspraken over een 
integriteitscode. 

D
Theaterzaal
We kunnen beter verhuizen naar de 
theaterzaal: Daar krijgen we mis-
schien nog applaus, sprak het SP Frac-
tielid Bas Smouter. Ton Vereijken van 
Lijst Pijs vond dat alles dat met KAFI 
te maken had, openbaar moest wor-
den. Dat alles om toekomstige reuring 
te vermijden. Hij sprak over zienswij-
zen van het oude college die verdwe-
nen zouden zijn. Vereijken zei tegen 
het voorstel te stemmen omdat niet 
alles openbaar zou worden.
Stultiëns van W70 vond dat er moed-
willig gelekt was en dat is de democra-
tie onwaardig.
D66 bij monde van Mevr. van Werk-
um had moeite met het eerder ingeno-
men standpunt over geheimhouding 
naast het verdedigen van de rechtstaat 
en een zorgvuldige rechtsgang. Zij 
vroeg zich af wat de Nuenense burgers 
er aan hebben als de verhoren ver-
stoord zijn omdat eventuele verdach-
ten toegang gekregen hebben tot in-
formatie uit het rapport. Zij wilde wel 
de bijlagen van het rapport geheim 
houden voor de privacy van de daarin 
genoemd personen.

Contact met    
officier van justitie
Burgemeester Houben verklaarde 
veelvuldig contact te hebben met de 
officier van justitie en voorzag grote 
schade in de kwaliteit van het onder-
zoek door de vroegtijdige openbaar-
heid. Hij verzekerde dat zij, die niet 
genoemd werden, de dans niet zouden 
ontspringen. Hij had zelf aangifte ge-
daan tegen de schending van de ge-
heimhouding, niet tegen Pijs. De bur-
gemeester komt op korte termijn met 
een zeer kort lijstje wat nog wel ge-
heim is. Hij hechtte er aan dat de bijla-
gen van de persoonlijke gesprekken 
van personen die vrijwillig gehoord 
zijn, geheim blijven. Dat is beloofd aan 
die informanten en daar tornen we 
niet aan. 

Herfstdag in De 
Walburg Tuinen
De Herfstdag van De Walburg Tuinen 
vindt plaats op 5 oktober en duurt van 
11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis.

Om dit kleurrijkste van alle seizoenen 
te vieren worden er rondleidingen en 
andere feestelijke activiteiten gehou-
den in de monumentale bezoekerstui-
nen van de Walburg in Nuenen. De 
Herfstdag van de Walburg Tuinen is 
een plezierige mix van muzikale klan-
ken, kleurige kunst, culinaire verras-
singen in een sfeer van huiselijkheid 
en gezelligheid. Voor de tuinier bete-
kent de herfst een ideale gelegenheid 
voor een nieuwe aanpak van de tuin of 
een verbetering van de oude situatie. 
Daarom staan op deze inloopzondag 
vakmensen klaar met goed advies en 
een uitgebreide collectie wonderscho-
ne planten, inclusief een nieuwe, grote 
voorraad bloembollen voor verwilde-
ring! In de theetuin kun je smullen van 
lekkernijen uit de moestuin, vinding-
rijk toegepast in smakelijke hapjes! De 
Herfstdag van de Walburg biedt inspi-
ratie en houvast voor liefhebbers van 
tuinen en tuinieren! 
De Walburg Tuinen, Boord 64 5674 
NE Nuenen. T. 040 2449682.
www.dewalburg.nl

Trends, tips en ontwikkelingen      
op gebied van interieur

Urban Green
Door Thea Hollanders

Metrologisch gezien zijn we alweer in de herfst beland. Nu het nog even kan 
willen we zoveel als mogelijk nog de laatste heerlijke zonnestralen op onze 
huid voelen. Maar toch… is het ook de periode waarin we ons weer heerlijk 
op binnen willen richten. De avonden worden langzaam aan langer en we 
nestelen ons weer gezellig op de bank. Tijd om de nieuwe woonmodetrend 
voor komende winter je woonkamer binnen te halen. Heerlijk groen, 
natuurlijk en Urban Green!

We vinden groen steeds vaker op 
plaatsen waar je het minder verwacht. 
De stad wordt bijvoorbeeld steeds 
groener door dak- en geveltuinen en 
guerrilla gardening of ‘wildplanten’. 
Hierbij decoreer je de stad niet met 
graffiti, maar met groen! Ook binnens-
huis zien we steeds meer hang- en tro-
pische planten. De woonomgeving 
heeft een enorme invloed op hoe we 
ons voelen. Dit wordt vaak onderschat. 
Of je nu in een appartement woont of 
in een vrijstaande woning, je interieur 
bepaalt mede of je tot rust kunt komen 
na een lange werkdag. De verbinding 
tussen ons interieur en de natuur 
wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe 
‘natuurlijker’, hoe beter! Het Urban 
Green interieur is een ‘make-up loos’ 
interieur, basic, eenvoudig maar aller-
minst simpel. Er is duidelijk een ver-
schuiving van de populaire grijstinten 
in de basis naar een zachter en warmer 
en enigszins pastelachtig palet met 
witten, fris groen, zacht zandgeel, 
nude, lichtblauw, grijs en camel kleu-
ren. Het is een fris en modern interieur. 
Door de toepassing van kleuren, open 
en transparante frames van bijzettafel-
tjes en het gebruik van lichte materia-
len als staal, glas, wit marmer en blank 
hout oogt het interieur licht en luchtig 
met een stevige basis. 

De invloed van planten in huis is echt 
merkbaar: wat een verademing! Ver-
beter het binnenklimaat van je woning 
met een kamerboom, varen of cactus. 
Inderdaad de cactussen zijn weer he-
lemaal terug van weg geweest, het zijn 
de echte must haves van deze winter, 
van grote stekelbollen tot mini exem-
plaren in vrolijke kleurtjes. Maar let 
op! Belangrijk is dat je de kamerplan-
ten exposeert als ware kunstwerken in 
vitrines, onderste boven in hangpot-
ten aan het plafond of in potten speels 
gegroepeerd aan de wand. Ook kun je 

gaan voor een mobiele plantenwand 
die plaats biedt aan diverse planten. 
Plaats deze gedeeltelijk achter een 
bank, bij je eettafel, of gebruik deze 
mobiele plantenwand als room divi-
der. Wees gerust! Een verticale tuin of 
mobiele plantenwand beschikt vaak 
over een waterreservoir dat slechts 
eens in de twee weken bijgevuld hoeft 
te worden. Ook de speciale hangpotten 
voor aan het plafond zijn vaak voorzien 
van een waterreservoir. Ideaal dus voor 
mensen zonder groene vingers. Kort-
om omarmen de natuur. 
Meer inspiratie of advies nodig: 
www.by-holland.nl/blog

Speelgoedbeurs  
in Lieshout
Op 1 oktober wordt er een speelgoed-
beurs gehouden in het Dorpshuis in 
Lieshout. Dit is een mooie gelegenheid 
om speelgoed te kopen voor bijvoor-
beeld 5 december. Of om eventueel 
speelgoed te ruilen. Het speelgoed op 
de speelgoedbeurs is niet duur.
Het inleveren van het speelgoed kan 
op woensdag 1 oktober tussen 12.00 
en 13.00 uur in het Dorpshuis. U dient 
een lijst te maken met de spullen, die u 
te koop aanbiedt. Geen knuffels. Losse 
onderdelen graag goed aan elkaar be-
vestigen of goed in te pakken.

Voor de verkoop is de beurs geopend 
van 18.00 tot 20.00 uur. Niet verkocht 
speelgoed en het geld kunnen worden 
opgehaald tussen 22.00 en 22.30 uur 
in het Dorpshuis.

15% Van de omzet wordt aan de organi-
satie afgedragen. Entree: € 1,-. 
Inlichtingen: Toos Goossens, 
tel. 0499-422633 
en Joes Kempe, tel. 0499-423063.
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komen ze samen, om al-
lemaal leuke dingen te 
doen. En zo hebben de 
papa’s en mama’s thuis 
ook even een momentje 
vrij om iets voor zichzelf te 
doen, slim hè? Afgelopen 
zaterdag was er een opendag voor het werven van nieuwe vrijwil-
ligers en kon je een kijkje nemen hoe gezellig het daar wel is.
We hebben veel foto’s gemaakt daar kunnen we deze krant wel 
helemaal mee vullen, maar dat gaat niet. Vandaar dat je op onze 
site alle foto’s kunt bekijken. Dus snel kijken maar: 

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 23.2

“Luuk en Saar op bezoek bij club SAM”
Deel 23.1 

Hallo Lindekids, En, zijn jullie ook naar alle bevrijdingsactiviteiten 
geweest? Nou, wij hebben bijna niets gemist hoor, het was heel 
indrukwekkend. Maar weten jullie wat ook heel leuk was? Nee? Op 
bezoek bij club Sam. Wat is het daar gezellig zeg. We hebben er weer 
heel veel nieuwe vriendjes bij. Zoals Robin, Pleun, Sander, Tim, Karel, 
Tijn… nou teveel om allemaal op te noemen.

Club SAM is de leukste en ge-
zelligste club van heel Nue-
nen en omstreken. Het is 
een hele speciale club, voor 
kinderen met een beperking. 
Nou daar was niets van te 
merken, ze waren gewoon 
lief en zaten vol met humor.
En iedere zaterdagmiddag 

Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Nou Tijn, 
Luuk vindt drummen

 geweldig!

Tijn Vorstermans 14 jaar
Club Sam fan!

Houden jullie ook zo erg van drummen net als ik?

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Pasar Malam in 
winkelcentrum Woensel
In het weekend van 27 en 28 september is winkelcentrum WoensXL in Oos-
terse sferen. De gratis toegankelijke Pasar Malam op WoensXL is al jaren 
een begrip in Eindhoven en omstreken. De gezellige Aziatische markt met 
veel kramen biedt leuke Oosterse snuisterijen, kruiden en lekker eten en op 
de diverse podia muziek, dans en cultuur. 

De artiesten en groepen die dit week-
end optreden zijn o.a. de bands Poeti-
rai en Straight, de dansgroepen Sekar 
Ayu, Sekar Langan Budaya, Pentjak 
Silat, het Gamelan concert “water-
kant” en nog meer muziek van Esco-
bar & Grace en First Choice. 
Op zaterdag loopt het programma van 
10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. Het hoofdpodium 
staat nabij McDonalds en tevens staan 
er twee kleine podia op winkelcen-
trum noord en zuid. 

Ook staan er kinderattracties waarvan 
kinderen gratis gebruik kunnen ma-
ken. De winkeliers van WoensXL he-
ten u van harte welkom en wist u dat 
WoensXL elke eerste en laatste zon-
dag van de maand open is?? Op de 
website vindt u additionele informa-
tie. www.woensxl.nl

Oproep aan alle Nuenense muziek 
verenigingen - orkesten - koren, enz.
Op zondag 7 december organiseert Winkeliersvereniging Winkelhart van 
Nuenen een grootse ‘Winter Fair’ van 14.00 tot 20.00 uur in het Winkelhart.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Wij vragen uw medewerking om deze 
“Winter Fair” op te luisteren. Deze deel-
name is kosteloos en als u uw medewer-
king verleent dan zorgen wij voor een 
financiële bijdrage in de verenigingskas. 
Er wordt gezorgd voor een sfeervolle 
ambiance zodat u zich als vereniging 
muzikaal kunt manifesteren en aan le-
denwerving kunt doen. 

U dient zich in te schrijven vóór 18 
oktober 2014. Stuur een mail naar: 
winkelhartvannuenen@gmail.com. In 
week 44 krijgt u bericht.

Nationale Broer en Zus Dag

Else-Marie van de Eerenbeemt 
vertelt over familierelaties
Vorig jaar, in september, verloor DJ Giel Beelen zijn zusje Saskia aan kanker. Hij 
deelde zijn verdriet met zijn luisteraars. In haar nagedachtenis, riep hij 30 sep-
tember ‘Nationale Broer en Zus Dag’ in het leven. Het idee daarbij is, dat je die 
dag even aan je broer of zus denkt door bijvoorbeeld een sms’je te sturen, of een 
tweetje. Om even te laten weten hoeveel je broer of zus voor jou betekent.

Bibliotheek Dommeldal doet mee aan 
de Nationale Broer en Zus Dag: alle 
boeken over broer en zus-relaties wor-
den uit de kast gehaald. Op de site 
komt natuurlijk ook een lijst met tips 
en aanraders. Daarnaast roept de bieb 
iedereen op om op 30 september met 
een tweet aan jouw broer of zus te laten 
weten welk boek hij of zij beslist moet 
lezen. Gebruik daarbij de hashtag 
#NBZD. En wanneer je ook @bieb-
dommeldal toevoegt, komt jouw be-
richt in de timeline op de website van 
de bibliotheek.

Samen met de Volksuniversiteit 
Geldrop heeft Bibliotheek Dommeldal 
op 30 september familietherapeute El-
se-Marie van den Eerenbeemt uitgeno-
digd voor een lezing in Geldrop. Kaart-
jes zijn voor € 7,50 te koop in vestiging 
Geldrop. Met bibliotheekpas of pas 
Volksuniversiteit Geldrop krijg je € 1,- 
korting. De lezing is in Sociaal Cultu-
reel Centrum Hofdael, Molenstraat 23 
Geldrop. Van 20.00 -22.00 uur. 

Art in Listening

Anastasia 
Kozhushko
Op 19 oktober vindt in Het Klooster 
een zondagmorgenconcert plaats met 
medewerking van de Oekraïense pia-
niste Anastasia Kozhushko. Zij speelt 
achtereenvolgens werken van Beetho-
ven, Chopin, Tchaikovsky, Villa-Lobos 
en Liszt. 
Vanaf 10.30 uur worden de bezoekers 
ontvangen met een kopje koffie of 
thee. Het concert begint om 11.00 uur. 
www.hetklooster.org. of www.artinlis-
tening.nl.
Kosten: € 9,- p.p + € 0,50 administra-
tiekosten. Kinderen tot 18 jaar gratis. 
Kaarten zijn te koop bij Het Klooster. 
Telefonische reservering: 040 2843399.

Website VVV Nuenen
Alle evenementen in Nuenen, groot of 
klein, kunnen gratis vermeld worden op 
de site www.vvvnuenen.nl. Registratie 
van een evenement kan door aanmel-
ding via de homepagina onder het kopje 
Evenement Online aanmelden.

graag een anti-ver-
stikkingstrainer ko-
pen. Hierdoor kan 
de eerste hulp bij 
verstikking, de greep 
van Heimlich, nu 
echt geoefend gaan 
worden. Want de 
jeugd heeft de toe-
komst, en jong ge-
leerd is oud gedaan.
Wij hopen u heel 
graag a.s. zaterdag te zien bij Jan Linders.

Zaterdag bij Jan Linders: EHBO!
 
Op zaterdag 27 september is de EHBO-vereniging aanwezig in de super-
markt Jan Linders aan de Vincent van Goghstraat in Nuenen. Tijdens deze 
dag kun je een keer proberen te reanimeren op de pop. Ook mag je een 
wondje laten grimeren en een andere EHBO-er gaat het dan verbinden.

We leggen uit welke wonden je alle-
maal met pleisters kunt afplakken, en 
hoe. We vertellen waar je op moet let-
ten voor veiligheid. Want voorkomen 
is altijd beter. JEUGD-EHBO Nuenen 
probeert zoveel mogelijk muntjes in te 
zamelen. Deze muntjes worden door 
de supermarkt omgezet in keiharde 
euro’s voor de vereniging. Het is ook 
mogelijk om via de internetsite van Jan 
Linders op de EHBO te stemmen; ook 
dat kan de vereniging extra munten en 
euro’s opleveren. Hiervan willen we 

Gemeente Nuenen over 
veranderingen zorg 2015
Door Nannie van den Eijnden

De overheid (rijk en provincie) draagt per 1 januari 2015 de zorgtaken over 
naar de gemeenten. De gemeente Nuenen heeft in deze krant in een reeks 
artikelen uitgelegd wat er gaat veranderen en wat dat voor de burgers bete-
kent. Hoe ver is de gemeente nu met het inrichten van de zorg?

Namens het college van B&W gaf wet-
houder Paul Weijmans op 3 septem-
ber jl. een presentatie om het ant-
woord op die vraag te geven. Aan de 
hand van duidelijke schema’s legden 
hij en de ambtenaren Natalie van de 
Rijt, Ralf Huybregts en Rolien Leen-
houts uit welke veranderingen (transi-
ties) er gaan plaatsvinden. Het gaat 
om drie gebieden: jeugdzorg, partici-
patie (deelname aan de maatschappij, 
betaald of onbetaald) en de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) 
inclusief AWBZ (het pakket van on-
dersteuning, zorg en voorzieningen 
aan mensen met beperkingen en chro-
nische problemen). 
Er komt één aanspreekpunt voor alle 
vragen op het gebied van zorg, opvoe-
ding en inkomen waar een vaste consu-
lent verantwoordelijk is voor onder-
steuning op maat. Dat is het huidige 
servicepunt aan de Berg, dat om die re-
den een nieuwe naam krijgt: Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD). 
De wethouder en zijn team willen een 
aanpak, waarbij de kwaliteit van de 
huidige zorg gewaarborgd blijft en de 
kosten beheersbaar zijn. Hij wil zorg 
op maat leveren, met een persoonlijke 
benadering en directe, korte lijnen. 
Het gaat erom de juiste keuzes te ma-
ken en die zorg in te schakelen, die 
mensen echt verder helpt. Daarnaast 
vindt hij het belangrijk dat mensen 
zelf in hun eigen sociale omgeving kij-
ken wat er mogelijk is voor de oplos-
sing van hun problemen.

Op dit moment lukt het nog niet om 
alle vragen over de consequenties van 
de veranderingen voor iedereen per-
soonlijk te beantwoorden, omdat de 
wetgeving nog niet klaar is, de bezuini-
gingen nog niet doorgerekend zijn en 
het beleid van de gemeente nog niet 
vastligt. De komende tijd zal er steeds 
meer zichtbaar en duidelijk worden. 
Het proces krijgt stap voor stap vorm. 
De gemeente werkt intensief samen 
met de gemeenten Geldrop-Mierlo, 
Son en Breugel en Waalre (samenwer-
kingsverband Dommelvallei Plus) en is 
in gesprek met diverse partijen zoals 
de WSD Groep, huisartsen en instan-
ties (LEV-groep, MEE, etc.), om er-
voor te zorgen dat de veranderingen in 
goede banen worden geleid. In het 
laatste kwartaal van 2014 zal de ge-
meente vaker naar buiten treden om 
iedereen te informeren over de ont-
wikkelingen tot 1 januari 2015.
Op 10 september jl. vond in de gasterij 
van de Jo van Dijkhof een discussie-
avond plaats over het toekomstige ou-
derenbeleid in Nuenen, georganiseerd 
door de PvdA, met landelijk partij-
voorzitter Hans Spekman. Op vrijdag 
31 oktober a.s. van 19.30 tot 22.00 uur 
houdt de SP met Emile Roemer een 
thema-avond over de zorg. U bent van 
harte welkom.
De presentatie van 3 september jl. is te 
vinden op de facebookpagina van 
Rond de Linde: 
https://nl-nl.facebook.com/rondde.
linde
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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.

Boos
Er staan grote veranderingen voor de deur door de verschuiving van taken van de 
overheid naar de gemeenten, de zogenaamde transities. Hierbij worden enorme 
kortingen over het budget toegepast. Een uitdaging voor allen die erbij betrokken 
zijn. Zowel voor de gemeente als zorgverleners en zorgvragers. Veel mensen maken 
zich zorgen over de veranderingen in de zorg. Wij, SP Nuenen, ontvangen daar 
veel berichten over. Een van deze berichten willen we graag met u delen omdat we 
denken dat velen die afhankelijk zijn van hulp dit herkennen.

“Vandaag heb ik me heel boos gemaakt over de manier zoals T-zorg met hun huis-
houdelijke hulpen omgaat en met ons, de ouderen, de gebruikers van hun dien-
sten. Mijn hulp heb ik al 4 jaar tot mijn tevredenheid. Echter zij heeft ontslag ge-
kregen. In augustus werd de hulp gebeld door haar werkgever en er wordt haar per 
telefoon medegedeeld dat haar tijdelijk contract (?!) niet omgezet wordt naar een 
vast contract, omdat ze niet weten wat de gemeente Nuenen gaat doen met de 
thuiszorg. Onze hulp werkt al 6 jaar als thuiszorgmedewerker. Eerst voor Archipel 
en 3 jaar geleden heeft T-zorg de huishoudelijke hulpen van Archipel overgeno-
men, dus al 6 jaar met een tijdelijk contract, verlenging op verlenging. Ze is een 
fijne hulp: betrouwbaar, netjes, eerlijk, etc. 
SCHANDELIJK VIND IK HET WAT ER MET DEZE MENSEN EN MET ONS 
GEBEURD. Wat moet ik nu doen? Ik kan haar niet particulier in dienst nemen. 
Bovendien hebben we net veel verpleeghulp gehad voor mijn man en dit zal ook 
nog zo in de toekomst zijn in de vorm van dagopvang. Ik vind dat wij, mensen die 
hulp nodig hebben, in de kou komen te staan.”

Rianne van de Ven, organisatiesecretaris SP Nuenen.

Verklaring gemeenteraad en 
B&W 11-09-2014
Het democratische genomen besluit door de gemeenteraad om het KAFI-rapport 
niet openbaar te maken, wil niet zeggen dat door het beschikbaar stellen van ge-
noemd rapport aan de media door Pijs de democratie ‘met voeten is getreden’. Een 
drogredenering. Immers, het zou ondergetekenden van de verklaring gesierd heb-
ben, indien zij volgens democratische beginselen het KAFI-rapport onverwijld 
aan de Nuenense bevolking, als slachtoffers van hun wanbeleid, ter beschikking 
hadden gesteld.
Dat B&W en gemeenteraad bovendien als argument aanvoeren dat de normen en 
waarden van de Nuenense raad ook al ‘met voeten zijn getreden’, is een regelrechte 
gotspe! De inhoud van het KAFI-rapport bewijst namelijk klip en klaar dat bij het 
besturen van onze gemeente van deugdelijke normen en waarden geen sprake is 
geweest. Dat mogelijkerwijs door openbaarmaking personen zijn beschadigd staat 
m.i. in geen enkele verhouding tot de schade die al jaren lang aan de inwoners
wordt toegebracht.
Wat zou het mooi zijn als wij als Nuenense bevolking de handen ineen zouden
kunnen slaan en t.z.t. in een strafzaak al diegenen die verantwoordelijk zijn voor
deze ellende persoonlijk aansprakelijk zouden kunnen stellen voor het gevoerde
wanbeleid. In Nuenen is vast een aantal juristen woonachtig die ons in deze weg-
wijs kunnen maken! Doen we niets, dan kunnen we er vrijwel zeker van zijn dat bij 
volgende gemeenteraadsverkiezingen dezelfde personen menen dat zij capabel ge-
noeg zijn om een en ander in goede banen te leiden.

Henriëtte Hardon, Nuenen

Keep Looking Up!
Nuenen-West in aanbouw, wordt vervolgd….. (Foto Peter Coppens)

Kunstkwartier: Spelen met muziek
Wist u dat kinderen worden geboren met een natuurlijke gevoeligheid en 
ontvankelijkheid voor muziek? En dat die ontvankelijkheid weer verdwijnt 
als u er niets mee doet? Kom gerust een keer langs bij onderstaande cursus-
sen! Bel voor info/startdatum naar Kunstkwartier.

Muziek op schoot: voor jonge kinderen 
en een (groot)ouder, is daar een bij uit-
stel geschikte cursus voor! Samen zin-
gen, dansen, muziek luisteren staat 
centraal. Tijdens deze 15 weken gaan 
we aan de slag met verschillende the-
ma's. Daarbij komen dagelijkse hande-
lingen aan de beurt, maar ook muziek 
maken met (muzikale) materialen. In 
de lessen komt veel herhaling voor, zo-
dat de kinderen vanzelf mee gaan doen. 
De cursus is voor kinderen van 6 maan-
den tot 4 jaar. Groepen worden inge-
deeld naar leeftijd en afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen starten deze 
om 09.00 uur, 09.50 uur en 10.40 uur. 

Muzikale Ontdekkingsreis: we gaan 
20 weken op reis in de wereld van de 
muziek. De fantasie wordt geprikkeld 
door zingen, knutselen, bewegen en 
luisteren naar muziek. We werken 
vanuit thema´s die aansluiten bij de 

belevingswereld van kinderen uit 
groep 1 en 2. Plezier maken met mu-
ziek staat voorop!

Muzikaal avontuur: de naam zegt het 
al, de kinderen gaan 30 weken op 
avontuur in de wereld van muziek: we 
gaan niet alleen zelf muziek maken 
maar ook onderzoeken hoe muziek in 
elkaar zit, wat kun je er mee doen en 
hoe kunnen we muziek aan elkaar 
doorgeven? Dus zit je in groep 3-4, 
kom dan mee op avontuur!

Wil je meer weten over alle instrumen-
ten, en zit je in groep 4-5, meld je dan 
aan voor de cursus Instrumentenpara-
de. We gaan zingen, blazen, tokkelen, 
strijken, toetsinstrumenten ontleden 
en slaginstrumenten bespelen. Maar 
er komen ook instrumenten ‘op be-
zoek’ en we gaan zelf optreden! 
www.kunst-kwartier.nl 

Bruiloft Mental Theo   
en Maaike Jansen   
bij Laco Strandbad Nuenen
Donderdag 18 september was het zover, Mental Theo (DJ en producer) en 
Maaike Jansen (winnares So You Wanna Be A Popstar 2007) vierden hun 
bruiloftsfeest bij Laco Strandbad Nuenen. Het stel trouwde officieel al op 
donderdag 9 september bij het voormalig fort ‘Cap Rocat’ op Mallorca waar 
de twee een huis hebben. Natuurlijk moest dit ook gevierd worden voor de 
Nederlandse familie, vrienden en collega’s uit het vak.

In het diepst geheim werden voorbe-
reidingen voor het huwelijksfeest ge-
troffen, niet in de laatste plaats omdat 
er zich onder de genodigde gasten ook 
andere BN’ers bevonden zoals zanger 
Frans Duijts, collega DJ Charly 
Lownoise, hardstyle duo Deepack, DJ 
Daroon, cabaretier Guido Weijers en 
vele anderen.

Jur Muskens, manager van Laco 
Strandbad Nuenen, die Theo en Maaike 
persoonlijk goed kent was blij verrast 
toen Theo en Maaike vertelden hun hu-
welijksfeest bij het strandbad te willen 
vieren. “Natuurlijk komen Theo en 
Maaike vaker bij het strandbad vertelt 
Muskens maar om hun huwelijksfeest 
te mogen regelen was toch wel heel 

speciaal”. Van alle plekken waar het stel 
ooit opgetreden heeft, kiest het uitgere-
kend ons mooie Nuenen. Theo en 
Maaike zochten een locatie waar ze op 
een informele manier konden feesten, 
natuurlijk in Brabant waar het stel zelf 
ook woont en op een locatie waar ze al-
les uit handen konden geven zodat ze 
zichzelf geen zorgen hoefden te maken. 
Met de ideeën die ze hadden, was de 
keuze voor Laco Strandbad Nuenen 
toen snel gemaakt.
Een goede vriend van Muskens en het 
bruidspaar regelde de professionele 
DJ apparatuur en de verlichting om 
het hele terrein uit te lichten en een 
gezamenlijke Nuenense vriendin 
stond garant voor de gehele aan-
kleding.

Nadat alle gasten gearriveerd waren, 
verzocht Deep House DJ Jurgensen de 
gasten plaats te nemen op het terras 
om het bruidspaar te verwelkomen. In 
een open witte koets, getrokken door 
twee Friese paarden, kwam het bruids-
paar over de ligweide aangereden. 
Eenmaal binnen volgde een spetterend 
feest. Nadat halverwege de avond 
‘Charly Lownoise’ en hardstyle duo 
‘Deepack’ het muziek tempo wat op-
voerde ging het dak er pas echt af toen 
Maaike, die zingt onder de naam ‘May-
cke’ en draait onder de naam ‘DJ May-
chelli’ en Theo, bekend geworden als 
duo ‘Mental Theo & Charly Lownoise’ 
zelf de knoppen ter hand namen. Zoals 
het hoort, stapte het kersverse 
bruidspaar aan het einde van deze fees-
telijke avond in een echt ‘huwelijks-
bootje’ en roeiden samen de nacht in.

Verstuurd vanaf mijn Ipad

Markt
Door Elwien Bibbe

De markt stond maandag op het Van Goghplein en dat was een verrassing voor 
mijn vriendin, die die middag even voorbij wipte. Maar ze had het kunnen we-
ten. Want het stond in Rond de Linde. Op pagina 2, bij de gemeenteberichten. 
WEEKMARKT NAAR VAN GOGHPLEIN. Er stond niet bij hoe lang het gaat 
duren. Maar dat konden de kooplieden mij even later wel vertellen. Een maand-
je of drie. Totdat de rioleringswerkzaamheden aan het Park voltooid zijn.

Vroeger ging ik naar de weekmarkt op het plein en combineerde dat altijd met 
een bezoekje aan de bieb. En nu is de weekmarkt weer even op het plein, maar is 
de bieb dicht. Druk bezig met verhuizen naar het gemeentehuis. Zo is het altijd 
wah. Maar verandering is goed, meent een klant. Je hebt hier op het plein veel 
meer ruimte om even te buurten. Voor Het Klooster is het maar een doorgaand 
weggetje. Maar een ander meent dat het voor Het Klooster juist veel gezelliger 
is. Daar is horeca. Maar die is ook bij het plein, maar dan dicht! Maar zijn moe-
der wil met de rollator helemaal niet naar het plein. Nu neemt zijn zus zijn moe-
der mee naar Eindhoven. 

De groenteman vindt het plein ongezellig. En daar kijk ik van op. De groente-
man wil in het centrum van Nuenen, bij winkels en horeca. En ik begrijp dat dit 
het centrum niet is. Samen met de visman wil hij zo snel mogelijk weer terug 
naar het Park. En de knopenman heeft het liefst, dat alles blijft zoals het is. Dan 
weten de mensen hem te vinden. Hij vermoedt omzetverlies. De herfstmaanden 
zijn voor hem toptijd. Dan gaan mensen winterkleren naaien. De beddenman 
denkt dat het omzetverlies wel meevalt. Het weer is prachtig vandaag. De bloe-
menman vindt het op het plein wel zo gezellig. Hij hoopt dat de fietsers die 
voorheen op het hoekje Park Van Gogh tegen het sluiten van de markt nog een 
bloemetje kwamen halen, hem op het plein ook weten te vinden. Nou ja! Voor-
lopig ga ik genieten, van de markt op het plein en de vrije doorgang in het dorp.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Met zovéél mooie 
modemerken heeft 
U de grootste kans!
Perruzi Lux met comfort. 

Tuzzi printpull-jurkjes.
Sani Blu sportief,
ook Nicky Velour.

Aldo Martins Spaanse 
klasse.

* Showtime vrijdag
26 september

van 14.00 tot 17.00 uur.

Extra tourdagen 
Bevrijding Nuenen
Ter gelegenheid van de 70-jarige be-
vrijdingsherdenking organiseert Bat-
tlefield Discovery op zondagmiddag 
28 september en op zondagmiddag 19 
oktober een extra tour ‘Market Gar-
den - Bevrijding van Nuenen ca.’ In-
schrijving via www.battlefielddiscove-
ry.nl. Inwoners van de gemeente 
Nuenen ca. krijgen 70 procent korting 
o.v.v. de actiecode ‘Nuenen70’. Het
aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Avond ouderenzorg PvdA druk bezocht   
maar concrete vragen blijven onbeantwoord
Woensdag 10 september hield de PvdA een avond over de toekomst van de zorg in 
Nuenen. Ruim 120 bezoekers vonden de weg naar de Gasterij in de Jo van Dijkhof. 

Het thema van deze avond was de zorg 
voor ouderen in Nuenen in 2020. De 
avond stond onder leiding van Jan 
Wesenbeek, oud PvdA-bestuurder en 
Nuenenaar. Hij ondervroeg een forum 
van vijf deskundigen en politici. Hans 
Spekman, landelijk voorzitter van de 
PvdA, wethouder Paul Weijmans, Ad 
Pijnenborg van Zorgcoöperatie An-

ders Zorg in Hoogeloon, Ans van de 
Velden, kwartiermaker transities en 
Ben Klasens, regiomanager ZuidZorg. 
Uit de 120 belangstellenden kwamen 
vele vragen en verhalen.

Hans Spekman trapte af. Hij pleitte er-
voor dat er altijd zorg voor ouderen 
gegarandeerd moet zijn. En dat lijfe-
lijke verzorging professioneel gebo-
den moet worden. Maar als mensen 
dat zelf in eigen kring willen oplossen 
moet dat kunnen. De zorg moet voor-
al geboden worden waar en wanneer 
dat echt nodig is. Daarnaast wil hij dat 
de topsalarissen in de zorg aan banden 
worden gelegd.

Het forum kon op veel vragen inspe-
len. Maar op de vraag van een bewo-
ner of het aantal uren huishoudelijke 
zorg volgend jaar gelijk zou blijven, 
moest wethouder Weijmans het ant-
woord schuldig blijven. Door de on-
derhandelingen met zorgaanbieders 
was het nog niet mogelijk echte duide-
lijkheid te geven welke zorg, hoeveel, 
door wie en wanneer die geleverd gaat 
worden. 

Volgens Ben Klasens moet de zorg te-
rug naar de mensen. Zijn organisatie 
heeft geleerd dat ze meer met de klant 
dan over de klant moeten praten. Ver-
der gaf hij aan dat het voor zijn organi-
satie niet gaat om winstbejag, maar 
quitte spelen voldoende was. Zuid-
Zorg werkt tegenwoordig met kleine 
teams, zodat de cliënt met minder 
zorgverleners te maken krijgt. 

Na afloop kon met de forumleden nog 
van gedachten worden gewisseld. Veel 
bezoekers maakten gebruik van de na-
zit. De PvdA afdeling Nuenen c.a. kijkt 
terug op een zeer geslaagde avond. 
Eenieder die problemen met de zorg 
krijgt, kan mailen met het PvdA om-
budsteam nuenen@pvda-ombuds-
team.nl. Voor vragen: Wim Arts, 
voorzitter PvdA afdeling Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind, 
040 2458381.



Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013, www.beddenspecialistnuenen.nl

* Vraag naar de voorwaarden
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Goed voor je kind!

Ter versterking van de cliëntenraad zoeken wij een betrokken 

Lid Cliëntenraad

Bijzonder werk vraagt om bijzondere mensen

MEER WETEN? GA NAAR WWW.ST-ANNA.NL

Beschik je over bestuurlijk inzicht, een relevant sociaal 
netwerk en heb je belangstelling voor en/of ervaring met 
de ziekenhuiszorg? Is er daarnaast bestuurlijk of beroepshalve 
geen binding met de St. Anna Zorggroep waartoe het ziekenhuis 
behoort en ben je woonachtig in het verzorgingsgebied van het 
St. Anna Ziekenhuis? Dan gaan wij graag in gesprek met jou.
Aangenaam Anna.

Het St. Anna Ziekenhuis is gevestigd in Geldrop en Eindhoven. Samen 
met Ananz, bestaande uit 4 woonzorgcentra en medisch sport-
gezondheidscentrum TopSupport, vormen zij de St. Anna Zorggroep. 

Bibliotheek Dommeldal heeft 4 vestigingen in Geldrop, Mierlo, Nuenen en Son & Breugel. 
Digitalisering en een andere manier van subsidie verlening vragen om een andere rol 
van de Bibliotheek. Bibliotheek Dommeldal bevindt zich dan ook in een belangrijke 
ontwikkelingsfase naar een toekomstbestendige organisatie, die de 76.000 inwoners in 
haar werkgebied actief en direct benadert. 

In verband met het (regulier) aftreden van 2 bestuursleden zoekt Bibliotheek Dommeldal 
2 nieuwe kandidaten voor het bestuur: 

een secretaris en een algemeen bestuurslid

Bij voorkeur één kandidaat uit Geldrop, Mierlo, Nuenen of Son & Breugel, en één kandidaat uit 
Mierlo. Eén van de kandidaten heeft bij voorkeur een juridische achtergrond.

Voor meer informatie neemt u contact op met bestuurslid Wim Berkenbosch, tel. 0402831043. 
Informatie over de Bibliotheek en een uitgebreide omschrijving van de vacature vindt u op 
www.bibliotheekdommeldal.nl . Uw schriftelijke reactie kunt u tot 15 oktober 2014 sturen 
aan Bibliotheek Dommeldal, postbus 139, 5660 AC Geldrop, t.a.v. W. Berkenbosch. Of per mail 
aan m.vreeswijk@bibliotheekdommeldal.nl o.v.v. vacature bestuur.

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop bloeiende
Winterharde VIOLEN
GROOTBLOEMIG - MINI - ALLES VAN EIGEN KWEKERIJ

Potchrysanten & Hei
Snijbloemen
& Boeketten

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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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   
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Maand september
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur. Zondag 09.00 uur
Ingang tennispaviljoen sportpark de 

Lissevoort

28 september t/m 4 oktober
Collecte Ned. Ver. 

tot Bescherming van Dieren. 
5 oktober t/m 11 oktober

Collecte Brandwondenstichting

t/m zondag 5 oktober
11.00-17.00 uur Expositie Atelier. 

Nuenen pakt GROOOTS uit! Het Rullen 
Hoveniers, Rullen 11-A Gerwen

Donderdag 25 september
20.15 uur Arnout van den Bossche, 

De Relatiefluisteraar
Het Klooster

Zaterdag 27 september
Landelijke Dag van de Hoveniers 

Rullen 11a, Nuenen
10.00-15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

Nuenen. Bibliotheek Gemeentehuis 

Zaterdag 27 september
11.30 uur Hobby en creativiteitsmarkt

’t Huysven.
Touwtrektoernooi 

café De Koekoek in Lieshout

Zaterdag 27 september
19.00-22.00 uur Tienerdisco Sparkz 

Sportlaan 12 in Nuenen
20.30 uur The Impossible Concert van 
Stenzel & Kivits. Dorpshuis te Lieshout

Zaterdag 27-zondag 28 september 
Gulbergen 24. Landgoed Gulbergen

Nationale Burendag
Speeltuin de Kievit, Dorpswerkplaats

Zondag 28 september
Extra tour ‘Market Garden - 
Bevrijding van Nuenen ca.’

Vanaf 07.30 uur WSV Vincentwandeling
D’n Heuvel Gerwen.

Zondag 28 september
8.30 uur Kofferbakverkoop Heilig 

Kruisgilde Lankveld 10. 8.30-10.00 uur 
veldtoertocht De Lieshoutse Wielrenners. 

sporthal De Klumper, Lieshout

Zondag 28 september
10.30-16.30 uur 

Ad Scheepers Jeugdtoernooi. 
Honk- en Softbalclub Nuenen 

aan de Lissevoort

Zondag 28 september
10.30 uur Open Dag Showkorps O&V
Wettenseind 28 te Nuenen. 11.30 uur 

Vredeswandeling. De Regenboog Nuenen. 
20.30 Liederentafel. Café Schafrath

Maandag 29 september
20.00-22.00 uur Info woonvormen voor 

ouderen. Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12
15.30-17.00 uur WLG Gerwen creatieve 

workshop. D’n Heuvel Gerwen

Woensdag 1 oktober
13.30 uur De Dag van de Ouderen, Ope-

rettegezelschap Priamore. De Dreef 
in Aarle-Rixtel. 18.00 tot 20.00 uur 

Speelgoedbeurs. Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 2 oktober
20.15 uur 

Roué Verveer, ff wat anders
Het Klooster

Vrijdag 3 oktober
09.30 uur Gespreksgroep Oecumenische 

Werkgroep Rouwbegeleiding
De Regenboog, Sportlaan 5.

Zondag 5 oktober
27e Vincent van Gogh-rit 

Centrum Nuenen
Dierendag op Weverkeshof

Zondag 5 oktober
11.00-17.00 uur. De Herfstdag in 
De Walburg Tuinen, met Keskedee. 

Boord 64 Nuenen. 

Zondag 5 oktober
14.00 uur 

30 Jaar De Gerwense 
Dorpsmuzikanten. D’n Heuvel Gerwen

Zondag 5 oktober
14.30 uur Marijn Brouwers, 

Bon Anniversaire. Het Klooster
15.30 uur Orgelconcert Tannie van Loon 

H. Clemenskerk Nuenen

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 27 september 18.30 uur: vie-
ring, panfluit, voorganger pastor W. 
Kalb.
Zondag 28 september 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor W. Kalb.

Misintenties
Zaterdag 27 september 18.30 uur: 
Geert en Marjan Engelen-Kappel; 
overleden familie van Rooswinkel-van 
Swaaij; Zus Teunisse-Rooijackers 
(vanwege verjaardag).
Zondag 28 september 09.30 uur: Jan 
de Haas; Willem Nagel; Nol Wentholt; 
Paul Perrée; Marco Janssen (vanwege 
sterfdag); Lajos van der Bij; Harry van 
Mierlo; Piet, Theo en Dorie Keeris; Jan 
Kanbier; Harrij van der Velden; overle-
den ouders van der Velden-Foederer.

Mededelingen
Op zondag 28 september is er om 
10.00 uur in Kerkelijk Centrum de Re-
genboog een Oecumenische viering 
met Jocanto.
In tegenstelling tot wat in Even Praten 
staat, zal het motettenkoor aanstaan-
de zondag niet zingen in verband met 
ziekte van de dirigent.
In Van Week tot Week is een fout ge-
slopen. De gezinsviering op 4 oktober 
is niet in Gerwen, maar in Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 september 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Anna Schenkels-Vereijken; Pastoor 
Freek Groot; Harrie van der Putten en 
Bet van der Putten-van Duijnhoven; 
Bert Sengers.

Mededeling
In Van Week tot Week is een fout ge-
slopen. De gezinsviering op 4 oktober 
is niet in Gerwen, maar in Nuenen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 september 11.00 uur: vie-
ring, tevens naviering communican-
ten, geen koor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Familie Kuijpers.

Mededeling
De bijzondere collecte van afgelopen 
zondag voor het vredeswerk vanuit de 
Kerken en de organisatie PAX (voor-
heen IKV/Pax Christi) heeft € 110,88 
opgebracht. Met dank aan alle gulle 
gevers.
In Van Week tot Week is een fout ge-
slopen. De gezinsviering op 4 oktober 
is niet in Gerwen, maar in Nuenen.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 28 september. Oecumenische 
vredesdienst. Voorgangers: ds. C. 
Crouwel en pastoraal werker J. Dec-
kers. Medewerking van jongerenkoor 
Jocanto o.l.v. Anouk de Mos. Er is kin-
dernevendienst voor kinderen van de 
basisschool. De collecte is voor IKV/
Pax Christi. Aansluitend (rond 11.30 
uur) wordt er een Vredeswandeling 
gehouden door het centrum van Nue-
nen waarbij op enkele plaatsen stil 
wordt gehouden voor een gedicht of 
een tekst. U bent van harte welkom. 
Dinsdag 30 september Samen aan Ta-
fel. Opgave bij samenaantafel@pgn-
nuenen.nl. Donderdag 2 oktober: 
Open Huis van 10.00-12.00 uur. 

Oude Sint-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 25 sept. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 26 sept. 07.15 uur H. Mis, qua-
tertempervrijdag; gedachtenis van H. 
Cyprianus en Justina, martelaren. 
Zaterdag 27 sept. 10.30 uur H. Mis, 
quatertemperzaterdag; gedachtenis H. 
Cosmas en Damianus; bijeenkomst 
van de Derde Orde FSSPX (bedevaart). 
Zondag 28 sept. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 16de zondag na Pinksteren. 
Maandag 29 sept. 18.30 uur H. Mis, 
wijding van de basiliek van de H. 
Aartsengel Michaël. 
Dinsdag 30 sept. 18.30 uur H. Mis, H. 
Hiëronymus, belijder en kerkleraar. 
Woensdag 1 okt. 07.15 uur H. Mis, H. 
Remigius, bisschop en belijder. 

Eerste Heilige 
Communie 2015
Ook in 2015 kunnen alle Katholiek ge-
doopte kinderen, die in groep 4 of ho-
ger zitten, hun Eerste Heilige Com-
munie doen. De Communievieringen 
zullen plaatsvinden op 31 mei en 7 
juni 2015. De informatie hierover is 
via de basisscholen verspreid, maar 
het kan zijn dat deze informatie u niet 
heeft bereikt, bijvoorbeeld omdat uw 
kind niet in Nuenen op school zit. 
Misschien heeft u de brief wel ontvan-
gen maar bent u niet in de gelegenheid 
geweest om de eerste ouderavond op 
17 september bij te wonen.
 
Het is nog mogelijk uw kind in te 
schrijven tot uiterlijk 27 september 
2014, dit in verband met de voorberei-
dingen die snel van start zullen gaan. 
Hiervoor kunt u contact opnemen 
met Marianne Schutte 040-2837266

Werkgroep Eerste Communie
Parochie Heilig Kruis

De mensen van de H. Clemenskerk in Nuenen hebben de weg naar de 
hemel al gevonden. Zie de pijl in het raam op de foto. (Foto: Cor Aalberts)

Gespreksgroep Oecumenische 
Werkgroep Rouwbegeleiding 
In oktober 2014 start in Nuenen weer een gespreksgroep waar mensen die 
een partner verloren hebben elkaar kunnen ontmoeten. Het is een initiatief 
van de gezamenlijke kerken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten, en wordt 
georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Rouwbegeleiding. Deze 
gespreksgroep biedt u de ruimte uw ervaringen met anderen te delen. Luis-
teren naar elkaar, het delen van verdriet en het zoeken van een perspectief, 
zijn de onderwerpen die de deelnemers verbinden.

Bijeenkomsten
Gedurende een 5-tal bijeenkomsten 
zal de uitwisseling van ervaringen 
vooropstaan. De bijeenkomsten wor-
den gehouden in de periode oktober 
t/m januari, op vrijdagochtend, en 
worden begeleid door een pastoraal 
werker en een lid van de werkgroep.

Informatieochtend
Een -vrijblijvende- informatieve och-
tend is op vrijdag 3 oktober 2014 om 
9.30 uur in het kerkelijk centrum De 
Regenboog, Sportlaan 5. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt de opzet van de 
vervolgbijeenkomsten uiteengezet. 
Daarna kunt u in alle rust besluiten of 

u wilt deelnemen aan de gespreks-
groep. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden.
Hoewel deze bijeenkomsten een initi-
atief van de kerken zijn, heten wij ook 
niet-kerkelijke deelnemers van harte 
welkom. Het kan zijn dat U liever niet 
deelneemt aan groepsgesprekken. 
Dan willen we u wijzen op de moge-
lijkheid dat een lid van de bezoek-
groep bij u thuis komt voor één of 
meerdere gesprekken. 
Voor verdere vragen kunt U contact op-
nemen met: Jos Deckers, pastoraal wer-
ker, telefoon: 040-283 1210 (tussen 9 en 
12 uur) of: 040-284 5855, Janni Groot-
Baart, lid werkgroep: 040-283 3234.

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober: Kunst met een grote T.

Byzantijns koor zingt 
bij Latijnse hoogmis
Op zondag 5 oktober zingt het Sla-
visch-Byzantijnse Koor Eindhoven bij 
de Latijnse hoogmis in de kapel op Ei-
kenburg, Aalsterweg 289. Dit koor be-
hoort tot de katholieke ‘Gemeenschap 
van de Alheilige Moeder Gods Gru-
zinskaja’. Deze hoogmis begint om 
10.00 uur en duurt tot ca 11.00 uur. 
Gezangen uit de Byzantijnse ritus komen 
overeen met die van de Latijnse ritus. De 
dirigente van het Byzantijnse koor heeft 
een selectie van zulke gezangen gemaakt. 
Voor de bezoekers is een tekstboekje in het 
Nederlands beschikbaar. Het vierstemmi-
ge Slavisch-Byzantijnse koor zoekt nieuwe 
leden. De volgende Byzantijnse Liturgie is 
op zondag 2 november in dezelfde kapel 
om 11.30 uur. Zie verder: www.pokrof.nl

Roué Verveer terug 
in Het Klooster
 
Donderdag 2 oktober staat Roué Verveer 
in Het Klooster met de voorstelling FF 
wat anders. De voorstelling begint om 
20.15 uur. Kaarten à € 19,50 te bestellen 
via www.hetklooster.org of van maandag 
tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur telefonisch via 040-2843399.
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Ad Scheepers Jeugdtoernooi 
bij HSCN!
Komt dat zien… bij HSCN! Op zondag 28 september wordt het jaarlijkse Ad 
Scheepers Jeugdtoernooi weer georganiseerd op de velden van Honk- en 
Softbalclub Nuenen aan de Lissevoort in Nuenen.

De blaadjes vallen weer, dus de toer-
nooiperiode is weer aangebroken bij 
HSCN! Hierbij is het de gewoonte dat 
het Ad scheepers jeugdtoernooi als 
eerste aan de beurt is. Het toernooi 
begint om 10.30 uur en duurt tot on-
geveer 16.30 uur. 
Er zal honkbal worden gespeeld voor 
de jongens en softball voor de meisjes. 
Daarnaast is er ook nog het zoge-
naamde BeeBall. Dit is een vereenvou-
digde versie van de sport voor de jong-
ste kinderen vanaf 4 à 5 jaar, zowel 
voor jongens als meisjes door elkaar. 
In totaal zijn er maar liefst 30 teams 

die mee zullen doen. De gasten komen 
vanuit Amsterdam tot en met een dis-
trictsteam uit België! De meeste teams 
komen echter uit de regio. Natuurlijk 
ontbreken de eigen HSCN jeugdteams 
niet, om te laten zien wat ze kunnen! 
Er is naast het honk- en softbal van al-
les te doen. Kortom: het belooft een 
supergezellige dag te worden! Kom 
het zelf ervaren en neem gerust heel 
de familie mee. 

Dus zet 28 september in je agenda en 
mis het Ad Scheepers jeugdtoernooi 
niet!

 

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Puur mode
maar dan 

véél leuker
Le Comte, nèt even anders.

Comma, écht de moeite waard. 
Belluna, subliem in tricots.

Park Lane, fijn combineerbaar.
River Woods, chique sportief.

 * Showtime vrijdag 
26 september

van 14.00 tot 17.00 uur.

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Gulbergen24 is gezellig afzien 
voor mountainbikers 
Mountainbikeliefhebbers zijn gewend om elke week te genieten van de vaste 
routes door de bossen van onze regio. Vaak vertrekken ze voor dag en dauw, 
zonder het gezin te storen. Menigeen onderneemt bij zijn tocht een klimme-
tje via de Gulberg. Maar een keer per jaar kunnen de mountainbikers hele-
maal ‘los’ op een parcours dat exclusief voor 24 uur is aangelegd in Nuenen 
en Geldrop-Mierlo, met twee bruggen, een passage van Bospark ’t Wolfsven 
en een klim naar het ‘Dak van Brabant’. 27 en 28 september kunnen ruim 700 
deelnemers hun familie, vrienden en bekenden van harte uitnodgen om een 
bezoek te brengen aan het gezelligste mountainbike-event van de regio.

Voorzitter Benni Schrurs: “Meteen na 
binnenkomst vanaf de VAM-weg kan je 
zien hoe de teams wisselen en meteen de 
Gulberg beklimmen. Als je goed oplet zie 
je Rudi van Houts en Bart Brentjens ook 

voorbij komen samen met je lokale favo-
riet. Tussen al die sportieve prestaties 
valt er nog meer te genieten. We maken 
er een echt familiegebeuren van. Voor 
kinderen is er een suikerspinnenkraam 

Wie wil er nu niet in een bubble bal lopen?

Drie dagen Sport en Plezier, 
krijgt een vervolg
De jongens en meisjes die afgelopen mei hebben meegedaan met de ‘Drie 
dagen Sport en Plezier’ op de voetbalvelden van de RKSV Nuenen, weten 
hoe leuk het was; drie dagen samen bezig zijn met allerlei verschillende vor-
men van sport, zoals knotshockey, bubble bal en frisbeeën. Ondanks dat het 
weer niet alle dagen meezat, was het een onvergetelijke ervaring voor ieder-
een, eentje die voor herhaling vatbaar was.

De organisatie, Custom Events en 
RKSV Nuenen, heeft vanwege dit suc-
ces dan ook besloten de ‘Drie dagen 
Sport en Plezier’ tot een twee keer per 
jaar terugkerend evenement te maken. 
En in de herfstvakantie, op 21, 22 en 
23 oktober is het zover. Op deze dagen 
kan iedereen tot en met 12 jaar, tussen 
10.00 en 16.00 uur op de velden van de 
RKSV Nuenen, meedoen aan allerlei 
verschillende sport- en behendig-
heidsactiviteiten. Zo zullen er, naast 
natuurlijk voetbal, bijvoorbeeld Ulti-
mate frisbee, bubble bal en softbal 
worden aangeboden. Uiteraard alles 
onder begeleiding van volwassen coa-
ches. Als je mee wilt doen, kun je je 
voor 15 oktober opgeven via 3dagen-
sportenplezier@rksvnuenen.nl. De 
kosten voor deelname aan deze dagen 
zijn € 50,-. Hiervoor krijg je; drie da-
gen plezier, een shirt, drinken, iedere 
dag een lunch in de kantine, een aan-

denken en natuurlijk een kennisma-
king met allerlei leuke sportactivitei-
ten waar je anders niet gauw mee in 
aanraking komt. Daarnaast heb je veel 
lol met je leeftijdsgenoten.
Heb je zin om mee te doen, geef je dan 
op! Mocht je niet alle dagen mee kun-
nen doen, dan kun je je ook voor min-
der dan drie dagen opgeven. Kijk op de 
site van de RKSV Nuenen voor meer 
informatie. www.rksvnuenen.nl

Wil je sportief vakantieplezier? Doe 
mee met Drie dagen Sport en Plezier!

Mountainbiken
en een luchtkussen. Net als vorig jaar 
weet Circodans uit België oud en vooral 
jong te vermaken met allerlei capriolen 
en spannende acts, tot in de avonduren. 
Doe mee! Ondertussen speelt de livemu-
ziek gezellig in de tent, waar de tap open 
is en waar ’s avonds zelfs de deelnemers 
doorheen rijden. Dat allemaal tegen de 
achtergrond van de spectaculair verlichte 
berg, met steeds wisselende kleuren. Die 
LED-verlichting is er voor de veiligheid 
van de deelnemers, maar vooral voor de 
mooie effecten.”

Secretaris Frans van Dommelen - even-
eens een van de grondleggers van het 
event- vertelt over het programma voor 
de mountainbikers. “Vrijdagavond be-
gint voor sommigen het feest al met 
een gezellige barbecue op het terrein. 
Rudi van Houts zet op die vrijdagavond 
ongetwijfeld een supersnelle tijd neer 
voor zijn Rudi van Houts-klimtijdrit. 
Op zaterdagavond mogen 50 moun-
tainbikers proberen in de buurt van die 
tijd te komen of gewoon een collega 
uitdagen voor een onderling wedstrijd-
je. Het zou mooi zijn als er wat moun-
tainbikers inschrijven voor die korte 
klimtijdrit via de site, want de vergoe-
ding van € 2,50 komt ten bate van het 
goede doel JoopJos4cancer. Zaterdag 
om 13.00 uur start de marathon over 6 
of 24 uur. De Nuenense wethouder Joep 
Pernot geeft het officiële startsein aan 
zo’n 200 deelnemers. De rijders van de 
teams geven steeds een registratiebi-
don als estafettestokje door. Ondertus-
sen worden alle ronden geregistreerd 
zodat na 6 en 24 uur de klassementen 
opgemaakt kunnen worden. Daarna 
hebben we weliswaar een prijsuitrei-
king met een bosje bloemen. Maar ik 
voeg er altijd aan toe dat de funfactor 
en een pilske op de goede afloop verre-
weg het belangrijkste zijn bij ons.”

Heuvelrijk wint voor de derde 
keer schoolkorfbaltoernooi
“Tijdens het toernooi, onder een heerlijk septemberzonnetje, doen we niet 
moeilijk met verdedigings- en aanvalsvakken en de scheidsrechters van NKV 
bestraffen ook niet elk loopfoutje. Het gaat erom dat er fijn gekorfbald wordt.” 
En dat werd er op het schoolkorfbaltoernooi op de velden van NKV op woens-
dag 17 september. Het ging er op alle velden fanatiek, maar ook sportief aan 
toe. “Omdat je niet mag lopen met de bal kun je niet alleen spelen en doet 
iedereen dus mee. Dat is nu net het leuke aan korfbal”, vertelt André Jansman 
van basisschool Heuvelrijk uit Gerwen, dat het toernooi voor de derde keer op 
rij won. De tweede plaats was voor de Nieuwe Linde, derde werd de Rietpluim.

Heuvelrijk deed mee met drie teams 
met leerlingen uit groep 5 en 6. En tij-
dens de gymlessen hebben de teams 
zich goed op het toernooi voorbereid. 
Welke school uiteindelijk winnaar 
wordt, is een optelsom van de behaal-
de resultaten van alle teams. En dat 
werd dus dit jaar opnieuw Heuvelrijk. 
Alle kinderen kregen na afloop van 
het toernooi een flyer mee en mogen 4 
gratis trainingen volgen.

Het toernooi wordt georganiseerd door 
korfbalvereniging NKV in samenwer-
king met de Werkgroep Schoolsport op 
Sportpark Wettenseind. Evenals vorig 
jaar is gekozen voor 4Korfbal, een spel-
vorm die zich kenmerkt door een laag-
drempelige instap, weinig regels, hoog 
actiepercentage en bewegingsintensi-

teit. Veruit het belangrijkste is dat ie-
dereen mag scoren. Verdedigen is hin-
deren geworden. Hierdoor krijg je veel 
meer goals en dat is wat de jeugd wil.
Een heerlijke middag korfballen on-
derstreepte duidelijk waarom korfbal 
nog steeds een familiesport is. Onder 
het toeziend oog van de vele ouders en 
onder leiding van gecertificeerde 
scheidsrechters werden de wedstrij-
den op het scherpst van de snede, 
maar wel zeer sportief gespeeld. De 
middag verliep uitstekend. “Sport en 
onderwijs kunnen prima samenwer-
ken en voor een win-winsituatie zor-
gen,” meent Fedde Boersma van NKV. 
NKV kijkt al weer uit naar de editie 
van 2015, waarbij NKV in het voortra-
ject korfballessen aan de deelnemen-
de scholen aan wil bieden.

De kinderen van groep 5 en 6 van basisschool Heuvelrijk Gerwen.

Korfbal

Honk- en Softbal
Atelier Nuenen pakt 
GROOOTS uit! 
Atelier Nuenen viert haar 1e lustrum. 
In gratis schilderworkshops werden 
door de schilders nieuwe technieken 
eigen gemaakt. Deze workshops zijn 
de voorlopers geweest op de resulta-
ten die op de weekend-expositie 
GROOOTS in september in Gerwen 
te zien zijn. 

‘Grooots’ werd de drager van dit eve-
nement. Zowel in letterlijke zin als fi-
guurlijk. De ruim 40 grote schilder-
stukken zijn qua afmeting en techniek 
de verbindende factor van deze expo-
sitie. Tot en met zondag 5 oktober 
worden deze schilderijen geëxposeerd 
in een glazen kas van Het Rullen Ho-
veniers in Gerwen, Rullen 11-A. Elke 
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 
uur, entree gratis. 

RKSV Nuenen VR1 deelt de 
punten met Prinses Irene VR1

Voetbal

Afgelopen zondag stond voor Nuenen 
VR1 de 3e wedstrijd in de Hoofdklasse 
op het programma. Na winst thuis te-
gen Gelre en verlies uit tegen Kolping 
Boys was Prinses Irene uit Nistelrode de 
tegenstander. Nuenen begon goed aan 
de wedstrijd. De beste kansen in de eer-
ste helft waren voor Nuenen. Ellen van 
der Hulst  en Nicole Vervoort kregen 
goede kansen om te scoren, maar dit 
lukte vooralsnog niet. In de eerste helft 
werden er weinig kansen weg gegeven. 
Onze keepster Britt Boerema, die in een 
goede vorm verkeerd, kon indien nodig 
redding brengen. Het was wachten op 
een goal voor Nuenen en die kwam er 
ook. Een voorzet van Ellen van der 
Hulst  werd door Nicole Vervoort mooi 
binnengekopt: 1-0. Nog voor rust ver-
dubbelde wederom Nicole Vervoort op 
aangeven van Ellen van der Hulst de 
2-0. Vlak voor rust kwam Nuenen goed 
weg bij een goal die, overigens terecht, 
werd afgekeurd wegens buitenspel. Een 
verdiende ruststand voor Nuenen, al 
had er best nog een doelpuntje bij ge-
kund gezien de kansen voor Nuenen. 
Na de rust een heel ander spelbeeld. 
Nuenen leek het helemaal kwijt te zijn 
en kwam onder druk te staan van Prin-
ses Irene. Het was wachten op de aan-
sluitingstreffer. Britt Boerema verricht-
te enkele goede reddingen, maar kon 
niet voorkomen dat Prinses Irene op 2-1 
kwam. Nuenen kwam ook goed weg bij 
een vrije trap voor Prinses Irene. Het 
had ook zomaar een penalty kunnen 
zijn, maar gelukkig oordeelde de 
scheidsrechter dat de overtreding er-
buiten was gemaakt. Nuenen bleef on-
der druk staan en Prinses Irene kwam 
op gelijke hoogte: 2-2. Nuenen leek de 
wedstrijd definitief uit handen te geven 

want Prinses Irene kwam voor het eerst 
deze middag op voorsprong: 2-3. Nue-
nen probeerde nog 1 keer alles of niets 
te spelen. Dit resulteerde toch nog in de 
gelijkmaker. Die viel wel ietwat geluk-
kig. Er werd een overtreding gemaakt 
en ditmaal oordeelde de scheidsrechter 
wel dat het er binnen was. Penalty dus. 
Voor Marijke Verheijen was dit een 
koud kunstje en vlak voor tijd viel toch 
nog de 3-3. Tegenstander Prinses Irene 
was uiteraard teleurgesteld, ook over de 
scheidsrechter. Maar het was echt een 
wedstrijd met 2 gezichten. Een eerste 
helft waarin Nuenen de betere was en 
ook met 3 0f 4-0 had kunnen gaan rus-
ten, dan was het gespeeld. Een tweede 
helft waarin Prinses Irene de betere was 
en ook meerdere goals had kunnen ma-
ken. Als je dit tegen elkaar wegstreept 
denk ik dat dan een terechte uitslag is. 
Na 3 wedstrijden dus 4 punten voor de 
vrouwen van RKSV Nuenen . Toch een 
prima start als nieuwkomer in de 
Hoofdklasse. RKSV Nuenen Vr 1 speelt 
a.s de uitwedstrijd bij Woezik uit 
Wijchen.

Collecte Prinses 
Beatrix Spierfonds
Inwoners van Nuenen, bedankt voor uw 
bijdragen aan onze collecte! In de 
tweede week van september haalden 
collectanten enkele duizenden euros op. 
Dit geld wordt goed besteed aan onder-
zoek naar oorzaken en behandeling van 
spierziekten. Wij hebben nog lang niet 
heel Nuenen kunnen bestrijken en 
hopen volgend jaar op uitbreiding van 
het aantal collectanten. Nogmaals dank.
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Waterpolo

Schaken

P R O G R A M M A
Voetbal

VOETBAL 
RKSV NUENEN
Zondag 28 september 
Halsteren 1- Nuenen 1 ................... 14.30
Nuenen 2 - Rood Wit V2 ............... 12.00
Nuenen 3 - Unitas’59 3 .................. 12.00
Nuenen 4 - Waalre 4 ....................... 12.00
Unitas’59 4 - Nuenen 5 .................  10.00
Pusphaira 2 - Nuenen 6 .................. 12.00
HSE 1 - Nuenen 7 ............................ 14.30
Nuenen 8 - Best Vooruit 8 ............. 14.00
Nuenen 9 - RPC 6 ........................... 10.00
Nuenen 10 - Nederwetten 4 .......... 10.00
Woezik VR1 - Nuenen VR1 .......... 12.00
Nuenen VR2 - Berghem Sport ..... 10.00

EMK NUENEN
Zondag 28 september
Audacia 1 -  EMK 1  ........................ 14.30
EMK 2 - RKSV Heeze 4  ................ 11.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 27 september
Wodan Vet - RKGSV 1 Vet  ........... 16.00
Zondag 28 september
RKGSV 1 - Wodan 1  ...................... 14.30
RKGSV 2 - Nieuw Woensel 3  ......... 11.00
Tongelre 4 - RKGSV 3  ................... 11.00
Unitas’59 10 - RKGSV 4  ................ 10.00
RKGSV dames 1  ................................. vrij 

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 27 september
vet.Gestel - Nederwetten  ............  16.45
Zondag 28 september.
Knegselse Boys 1 - Nederwetten 1 . 14.00
Nederwetten 2 - RPC 4  ................  10.00
SBC 11 - Nederwetten 3  ..............  10.00
Nuenen 10 - Nederwetten 4  ......... 10.00
Nederwetten Da1  ............................... vrij
Nederwetten Da2 - RPC Da1  ....... 11.00

KORFBAL NKV NUENEN 
Zondag 28 september
NKV 1 - Klimop 1  .......................... 14.30
NKV 2 - PSV 3  ................................ 11.30

EMK - Den Dungen 4-1

EMK revancheert zich voor 
nederlaag vorig weekend
Na de nederlaag vorig weekend was het zaak om te laten zien dat die wed-
strijd een incident betrof. Met een aantal wissels binnen het team begon 
EMK voortvarend aan de wedstrijd.

Waterpoloërs Z&PV Nuenen 
tweede op internationaal 
toernooi Nijmegen
Na de toernooizege in Hasselt waren de verwachtingen voor het toernooi in 
Nijmegen hoog gespannen. Als test werd ver boven het eigen niveau inge-
schreven en verwachtte men verlies in alle wedstrijden. Maar met de uitste-
kende Geert Pulles in het doel en Vincent Clarijs en Arne Meeldijk als ver-
sterkingen vanuit het 2e team werden drie van de vier wedstrijden gewonnen. 

Al na 2 minuten kwam EMK op een 
1-0 voorsprong door een vlammend 
schot van Geert-Jan Kemperman die 
vandaag liet zien een basisplaats te 
verdienen. Hierna waren er kansen 
voor Rick van den Bogaard en Ruud 
Bijsterveld maar hun vizieren stonden 
nog niet op scherp. In de 30e minuut 
was een uitstekende voorzet van Ruud 
Boerema de aanleiding voor de 2-0. In 
eerste instantie mistte Van den Bo-
gaard voor het doel, maar Bijsterveld 
wist de voorzet bij de tweede paal bin-
nen te schieten. In de 42e minuut van 
de wedstrijd was er een prachtig doel-
punt van Rick van den Bogaard die een 
diepe bal over de Den Dungen doel-
man plaatste. Door het uitstekende 
spel van stofzuiger Christian Mes-

serschmidt (gekozen als Man of the 
Match) was het EMK-middenveld de 
tegenstander de baas en verdedigend 
werd er niets weggegeven. De 3-0 rust-
stand was dan ook volkomen terecht. 
Direct na rust waren er alweer kansjes 
voor EMK-spelers Bijsterveld en Boe-
rema maar de uitstekende Den Dun-
gen-doelman voorkwam verdere tref-
fers. In de 52e minuut wist Den 
Dungen tegen te scoren. Kansen voor 
EMK waren er daarna voor Rick van 
den Bogaard in de 72e en 79e minuut 
van de wedstrijd, maar de Den Dun-
gen-doelman was weer een sta in de 
weg. Op het eind van de wedstrijd zag 
Bijsterveld een schot gekeerd, maar 
een minuut later wist van den Bogaard 
de 4-1 eindstand te scoren. 

Ruud Boerema (11) neemt het doel van Den Dungen onder schot. Foto John vd Elsen.

Gebaseerd op een nieuwe tactiek werd 
vanuit een sterke verdediging alle 
hoop op doelpunten bij de tegenstan-
ders teniet gedaan. Met uitzondering 
van de wedstrijd tegen de gastheren, 
wist Nuenen met een aantal snelle uit-
vallen flink te scoren. 
De basis voor een goed seizoen is bij 
deze spelers aanwezig. Toch moet er 
nog veel verbeterd worden, aldus trai-
ner Koen Gevers: “we hebben veel aan 
kwaliteit gewonnen, maar ik heb nog 
genoeg te doen om ervoor te zorgen dat 
dit team een geoliede machine wordt.”

Waterpoloërs Z&PV Nuenen win-
nen 1e competitiewedstrijd
Na twee succesvolle toernooien en 

een aantal gewonnen oefenwedstrij-
den waren de verwachtingen voor de 
1e competitiewedstrijd hoog gespan-
nen. Ondanks het niet meespelen van 
aanvoerder Dirk Bothof vanwege een 
liesblessure, werden die hoge ver-
wachtingen volledig waargemaakt. 

Na 12 seconden scoorde midvoor 
Stijn Vermeulen al het eerste doelpunt 
met een fraaie backhand. Voordat 
Spio uit Venray wist wat er aan de 
hand was, moesten ze al vier treffers 
incasseren. Vanaf dat moment kwam 
Nuenen niet meer in gevaar. 
Mede door een belangrijke bijdrage 
van topscorer Lars van Raaij, wist 
Nuenen met 15-2 te winnen.

Nederwetten - Sterksel 3-3

Zeperd voor RKSV Nuenen, 
2-3 verlies tegen Beerse Boys
RKSV Nuenen weet ook weer wat verliezen is. Tegenstander Beerse Boys 
eindigde vorig seizoen achter VV Gestel als tweede en promoveerde via de 
nacompetitie naar de eerste klasse. Zondagmiddag verraste het RKSV Nue-
nen door de eerste overwinning ooit in de 1e klasse te boeken.

Ondanks de afspraak om van begin af 
aan de tegenstander onder druk te zet-
ten en aanvallend voetbal te spelen, 
werd Nederwetten in de verdediging 
gedrongen door een sterk spelend 
Sterksel. In de vierde minuut keek Ne-
derwetten tegen een 0-1 achterstand 
aan toen Bart Berkers van links naar 
binnen draaide en de bal laag in de 
korte hoek binnenschoot. Nederwet-
ten zag in de 10e minuut een doelpunt 
van Toon van Rooij afgekeurd worden 
wegens buitenspel. Beide teams maak-
ten veel fouten en dat gaf ze ook bei-
den veel kans tot scoren. Net voor rust 
kwam Nederwetten op gelijke hoogte 
na een schitterende rush van Ben van 
der Bruggen die de bal panklaar legde 
voor Toon van Rooij die onhoudbaar 
inschoot 1-1. Na rust ging Nederwet-
ten fel van start en kwam in de 53e mi-
nuut op 2-1. Prima verdedigend werk 
van Mark Spaan zorgde ervoor dat de 
bal snel in bezit kwam van Giel van 
Korven die via een één-twee met Toon 
van Rooij simpel kon binnenschieten. 
In de 71e minuut werd een voorzet 
vanaf links prima binnengekopt door 
René Bosch. 2-2. En daar bleef het niet 
bij want het was wederom Bart Ber-

kers die de verdediging van Neder-
wetten het nakijken gaf en beheerst de 
bal binnenschoot. 2-3. Nederwetten 
zette alles op alles om toch minimaal 
een gelijk spel af te dwingen en dat 
lukte uiteindelijk in de 86e minuut. 
Giel van Korven lobde de bal over de 
keeper op de lat en de terugvallende 
bal werd door de Sterksel keeper in ei-
gen doel getikt waarbij hij zichzelf ook 
nog behoorlijk blesseerde. Al met al 
voor Nederwetten het onbehaaglijke 
gevoel van het onnodige puntverlies 
en voor Sterksel het lekkere gevoel 
van het punt dat ze in de wacht wisten 
te slepen.

Een sterk spelend Sterksel (geel) was 
moeilijk van de bal af te krijgen.

RKSV Nuenen begon tam aan de 
thuiswedstrijd en heeft misschien ge-
dacht dat het wel vanzelf zou komen. 
Tegen een als gesloten team opere-
rend Beerse Boys lukte het de groen-
witten niet hun flegmatieke houding 
te veranderen. In de eerste helft was er 
nauwelijks verschil waar te nemen 
tussen beide teams. De aanvallen van 
Beerse Boys oogden dreigend maar 
werden nooit gevaarlijk. Nuenen 
daarentegen kreeg voor rust twee goe-
de kansen. Na een individuele actie 
kwam Joep van Maasakkers oog in 
oog met keeper van Kollenburg. De 
laatste kon de inzet met de voet keren 
ten koste van een hoekschop. Uit deze 
hoekschop kreeg de mee opgekomen 
Jerome Habets een beste mogelijkheid 
maar hij faalde jammerlijk.
Al in de eerste minuut na rust kwam 
Joep van Maasakkers vrij voor de kee-
per maar zijn poging verdween naast 
het doel, bovendien werd hij buitenspel 
gegeven. Direct in de tegenaanval werd 
Nuenen ruw wakker geschud. Een hoge 
bal werd niet correct verwerkt door de 
achterhoede van de thuisclub waarna 
Ronnie Pijnenburg de 0-1 achter Stijn 
van der Donk kopte. Ook hierna wer-

den de meeste duels gewonnen door de 
bezoekers en moest Nuenen het heb-
ben van individuele acties doordat 
voor de aanvallers nauwelijks goede 
ballen werden aangespeeld. Toch zou 
Nuenen in de 62e minuut op gelijke 
hoogte komen. Doelman van Kollen-
burg dacht een verre inworp te onder-
scheppen maar rekende buiten de snel-
heid van Joep. Doordat de keeper 
hierbij ver uit zijn doel was, kon de 
snelle spits na een korte draai uit een 
moeilijke hoek scoren 1-1. Amper ze-
ven minuten later wist Beerse Boys uit 
een counter de 1-2 aan te tekenen door 
Jannes Mulders. De wedstrijd sukkelde 
naar het einde totdat in de 92e minuut 
een bal door de verdedigers van Beerse 
Boys slecht werd verwerkt. Joep van 
Maasakkers wist wel raad met dit bui-
tenkansje en scoorde 2-2. Met deze 
stand wilde Nuenen geen genoegen ne-
men en probeerde alsnog de winst te 
pakken. Uiteindelijk kreeg het in de 95e 
minuut de deksel op de neus toen Pim 
Vingerhoets op links met de bal aan de 
haal ging en een uitstekende pass gaf 
op invaller Daan Mulders. Met een 
droge knal bepaalde hij de eindstand 
op 2-3; er werd niet meer afgetrapt.

Stijn van der Donk onderschept een aanval van Beerse Boys (foto John van den Elsen).

Veldtoertocht 
Lieshout
Supportersclub De Lieshoutse Wiel-
renners organiseert op zondag 28 sep-
tember voor de tiende keer een veld-
toertocht. In de directe omgeving van 
Lieshout worden twee tochten uitge-
zet, één van 30 kilometer en één van 
45 kilometer door veelal onverhard 
terrein door bossen en over zandpa-
den. Ook is er een pauzeplaats gesitu-
eerd. Inschrijven à € 4,- tussen 8.30-
10.00 uur in sporthal De Klumper, 
Papenhoef 2 in Lieshout. 
www.lieshoutsewielrenners.nl

Nieuwe 
overnachtingplaats 
campers
Op het parkeerterrein van sportpark 
Oude Landen is een parkeerstrook in-
gericht voor vijf campers die vijf da-
gen kunnen blijven. Deze plaats is het 
gehele jaar door geopend, met uitzon-
dering van een aantal dagen rond de 
Nuenense kermis in juli en de jaarlijk-
se vlooienmarkt van scouting Panta 
Rhei in september.
De plek is door de gemeente Nuenen 
gerealiseerd in overleg met Camper 
Club Nederland (CCN) en is door alle 
camperaars gratis te gebruiken. Deze 
plaats is vooral van belang voor bezoe-
kers die speciaal voor Vincent van 
Gogh naar Nuenen komen.
Wethouder Jansen zal op vrijdag 26 
september om 11.30 uur de eerste 
camperaars welkom heten op de nieu-
we overnachtingsplaats en daarmee 
deze plaats officieel in gebruik stellen. 

Zie ook www.nuenen.nl

Het Stompe Linde schaaktoernooi 
krijgt geen internationale winnaar
De organisatie van het 20e Stompe 
Lindeschaaktoernooi was zeer ver-
heugd toen een Rus zich aanmeldde 
met een rating van 2237 ELO punten 
en dacht dat dit de winnaar zou wor-
den in de A poule. Verheugend was 
wel als dit geschiedde dat volgend jaar 

de wisselbeker opgehaald moest wor-
den in dat verre land. Maar in de poule 
werd met 5 ½ punt Frans de Koning 
van de stukkenjagers kampioen met 
slechts 2 ELO punten minder . Alexan-
der Sokalsky werd met evenveel pun-
ten 2e door het onderlinge resultaat. 
in de B poule werd Marcel Laarheven 
uit Veldhoven winnaar met 6 ½. In de 
C poule heerste Tom Furstenberg van 
de Vughtse Toren als een koning met 
de 100% score ( 7 punten). De D poule 
was een prooi voor Lars de Vries van 
sv Nuenen met 2 punten. Tijdens het 
toernooi werden er ook nog wat oude 
schaakboeken verkocht voor het goe-
de doel, dat bracht € 75,50 op en was 
voor de Stichting Rising Stars.

Ingezonden door peteriet.



Auto Service Verbroekken

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

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

Zaterdagmiddag 27 september kan er geknuffeld worden in winkelcentrum 
Kernkwartier. Diverse grote manden met leuke, kleine en jonge dieren 
kunnen door jong en oud worden bekeken en geaaid. Dieren zijn de 
vrienden van iedereen en altijd weer hartverwarmend als je ze ziet. 

Kom daarom op deze zaterdag naar winkelcentrum Kernkwartier. 
Van 11.00 tot 15.00 uur zijn de dieren aanwezig, dus mis ze niet!!!

KNUFFELDIEREN 
in KERNKWARTIER

De winkels in Kernkwartier:
Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 

Schoenmaker Eef Imming • Reisburo VakantieXperts
Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

NOG 2 WEKEN
Houd ons en de kranten in de gaten!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

Dagbladbezorger
Plaatsnaam

Het Eindhovens Dagblad is op zoek naar dagbladbezorgers 
die ’s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?
• Een prima maandelijkse vergoeding.
• Gratis het Eindhovens Dagblad lezen.
• Vele extra’s.
• Uitstekend te combineren met andere bezigheden.

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.
Direct aanmelden?
Via internet: www.bezorgers.nl
Telefonisch: 0800-0222710

OP ZOEK 
NAAR EEN 
BIJBAAN?Nuenen

Pasar Malam

Oosters weekend 27 en 28 september

In het weekend van 27 en 28 september verkeert WoensXL in Oosterse sferen. 
Nu al weer voor de negende keer op rij de gezellige en gratis Indische markt op 
het winkelcentrum met vele Aziatische snuisterijen, lekker eten, dans, cultuur en 
muziek op één groot en twee kleine podia.

De optredende artiesten zijn o.a.:
De bands Poetirai en Straight, de dansgroepen Sekar Ayu, Sekar Langan Budaya, 
het Gamelan concert “waterkant” en muziek van Escobar & Grace en First Choice.

Tevens staan er kinderattracties die gratis kunnen worden gebruikt.

Culinair, muzikaal 
en cultureel weekend

WWW.WOENSXL.NL

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren

groot assortiment tuinplanten

Heideplanten
BloemBollen

potcHrysanten
enz.

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06 - 28 83 26 82
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