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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. 

Dokter A. Nederstigt
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 20 t/m 24 oktober 
Telefoon 040-2951030
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Geslaagd 
Bockbierfeest
bij ons Dorp

Yolanda de Muijnck 
en Thérèse Rueb, 
bestuurslid 
Stichting CAN

G

25 jaar
OBS de 
Rietpruim

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
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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

AFWEZIG van 20 t/m 24 oktober
Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

KEURKNALLERS

Soepvlees
stuk of poulet

500 gram € 4,95
Gehakt
Half om Half
kilo € 4,95

Biefstukpuntjes
250 gram € 4,95
Aanbieding geldig t/m woensdag

Gerwen Kermis: vertier voor 
jong en oud
Het jaarlijkse dorpsfeest Gerwen Kermis brengt dit jaar diverse attracties, 
PSV-mascotte Phoxy komt, Punt & L treedt op, er is een rikconcours en 
een kermisloterij. Er staat dit jaar ook een viskraam. Gerwen Kermis is van 
vrijdag 17 tot en met maandag 20 oktober op de Gerwenseweg.
Vrijdagmiddag begint om twee uur de 
kindermiddag. Na een muzikale rond-
gang volgt om half acht de officiële 
opening door het Heilig Kruisgilde en 
Drumfanfare Jong Leven. Het dorps-
feest is in overleg met Dorpsraad Ger-
wen en verenigingen op touw gezet.

PHOXY en optreden van Punt & L
Zaterdagmiddag komt PSV-mascotte 
PHOXY naar Gerwen Kermis. Zon-
dag 19 okt. vanaf twee uur is de tradi-
tionele familiedag. Die middag is de 
Gerwense formatie Punt & L live te 
bewonderen bij café De Stam.

Kermis-rikken
In de tent bij café De Stam begint 
maandagmorgen 20 oktober om elf 
uur het gezellige kermis-rikken. 

Er is plaats voor maximaal 80 deelne-
mers en de inschrijving (tien euro, 
incl. lunch en twee consumpties) in 
café De Stam is reeds geopend. 

Maandagavond om zeven uur wordt 
er een kermisloterij gehouden met als 
hoofdprijs één minuut gratis winkelen 
in Jumbo Nuenen Ton Grimberg.  

Gerwen Kermis: vier dagen dorpsfeest op Gerwenseweg…...

Gedeputeerde Staten kiezen voorlopig voorkeursalternatief R uit van Eindhoven

Keuze voor Verkeersruit en maatregelen   
op A67 en lokaal in Veghel

edeputeerde Staten (GS) hebben een voorlopige keuze gemaakt 
voor een voorkeurstracé voor de Ruit om Eindhoven. Op basis van 
vele onderzoeken die in de afgelopen maanden zijn uitgevoerd, 
kiest het  provinciebestuur voor de ‘Verkeersruit Eindhoven-Hel-

mond-Asten’ aangevuld met maatregelen om de doorstroming van verkeer 
lokaal in Veghel en op de A67 tussen Leenderheide en Asten te verbeteren. 

Dit voorlopige voorkeursalternatief 
wordt de komende weken voorgelegd 
aan de regiogemeenten en diverse ad-
viesorganen om een advies op te ge-
ven. GS kunnen daarna in november 
tot een keuze voor een definitief voor-
keursalternatief komen.
Over de aanleg van een nieuwe ont-
sluiting aan de oostkant van Eindho-
ven en Helmond wordt al sinds 2000 
onderzoek verricht. De Ruit om Eind-
hoven moet zorgen voor een goede 
bereikbaarheid van de regio Eindho-
ven – Helmond voor de komende de-
cennia. Daarnaast moet de Ruit 
ervoor zorgen dat doorgaand verkeer 
niet langer voor problemen zorgt in 
de steden Eindhoven, Helmond en 
Veghel en dorpen als Nuenen, Beek 
en Donk en Aarle-Rixtel rijdt en moet 
verkeer uit het groene gebied tussen 
Eindhoven en Helmond weggetrok-
ken worden. Tenslotte maakt de Ruit 
het hoofdwegennet van de A2, A67, 
A50 en A58 minder kwetsbaar in ge-
val van calamiteiten.

Het voorlopig voorkeursalternatief 
dat Gedeputeerde Staten nu voor-
leggen aan de regio bestaat uit een 
totaalpakket van:
Een nieuwe oostwestverbinding met 
2x2 rijstroken en 80 km/uur tussen 
Son en Breugel en Helmond ten zui-
den van het Wilhelminakanaal met 
een brug over het Dommeldal en een 
aquaduct onder de Zuidwillemsvaart 
bij Aarle-Rixtel;
Uitbreiding van de N279 tussen Hel-
mond en Asten van 1 naar 2 rijstroken 

per richting met ongelijkvloerse krui-
singen met een lange omlegging om 
de wijk Dierdonk in Helmond; Hand-
having van de huidige N279 tussen 
Veghel en de aansluiting op de N272 
bij Gemert.

Drie onderzoeken uitgevoerd
Om te komen tot dit voorlopige voor-
keursalternatief zijn in de afgelopen 
maanden drie onderzoeken uitge-
voerd: de project-Milieu-Effect-Rap-
portage (MER), een maatschappelijke 
Kosten-Baten-Analyse (MKBA) en 
een aanvullend onderzoek naar mo-
gelijke alternatieven of aanvullende 
maatregelen door het Samenwer-
kingsverband Regio Eindhoven (SRE). 
Uit de MER-onderzoeken blijkt dat de 
‘T-structuur’ en de ‘Verkeersruit’ de 
gestelde doelen voor het bereikbaar 
houden van de regio en het tegengaan 
van sluipverkeer het beste bereiken. 
Alleen aanleg van een nieuwe oost-
westverbinding zonder verbreding 
van de N279 of enkel kiezen voor        
de verbreding van de N279 tussen 
Veghel en Asten lossen de bestaande 

en toekomstige verkeersproblemen 
onvoldoende op en zorgen ook onvol-
doende voor een alternatief voor cala-
miteiten of doorstromingsproblemen 
op het hoofdwegennet.

Op verzoek van de Tweede Kamer is 
onder auspiciën van het ministerie 
van I&M en volgens vastgestelde 
richtlijnen van het Rijk een MKBA 
uitgevoerd. De benodigde investerin-
gen voor de vier afzonderlijke onder-
delen zijn afgezet tegen de 
maatschappelijke baten die een nieu-
we weg opbrengt. Deze analyse is be-
rekend voor zowel een scenario 
waarin de economie in de regio tot 
2030 groeit en een krimpscenario 
waarin het aantal arbeidsplaatsen en 
inwoners tot 2030 daalt.
Zelfs in het onwaarschijnlijke scena-
rio dat de economie in de komende 15 
jaar krimpt, levert elke geïnvesteerde 
euro voor de ‘Verkeersruit’ ook € 1,- 
op. In het groeiscenario levert € 1,- 
aan benodigde investeringen in de 
‘verkeersruit’ zelfs € 4,- aan baten op. 
Uit de MKBA blijkt ook dat 60 tot 80 
% van de baten in de directe regio van 
de Ruit terecht komen.
 
Naar de Colleges van B&W
De gewijzigde standpunten van di-
verse gemeenteraden na de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 2014, 

,waren aanleiding voor het SRE om 
een onafhankelijk onderzoek te doen 
naar mogelijke alternatieven of aan-
vullingen voor de Ruit om Eindhoven. 
Uit het onderzoek blijkt dat extra in-
vesteren in openbaar vervoer, fiets-
voorzieningen en smart mobility deze 
maatregelen onvoldoende zijn om de 
regio in de toekomst bereikbaar te 
houden. 
Op basis van de uitkomsten van de 
MER, de MKBA en het onderzoek 
van het SRE hebben Gedeputeerde 
Staten besloten tot een voorlopig 
voorkeursalternatief waarbij de ‘Ver-
keersruit Eindhoven-Helmond-As-
ten’ zonder verbreding van de N279 
tussen Veghel en Gemert de basis 
vormt. Advies regio op voorlopig 
voorkeursalternatief.
Dit voorlopige voorkeursalternatief 
van GS wordt de komende weken 
voorgelegd aan de regio en adviesor-
ganen als de Provinciale Omgevings 
Commissie (POC). Colleges van 
B&W van de betrokken gemeenten 
kunnen het voorkeursalternatief 
voorleggen aan de gemeenteraad om 
te komen tot een advies aan het pro-
vinciebestuur. Ook de leden van Pro-
vinciale Staten vertegenwoordigd      
in de Commissie Mobiliteit en Finan-
ciën kunnen hun wensen en beden-
kingen op het voorstel geven. In 
november neemt het college van GS 
vervolgens een definitief besluit over 
het voorkeursalternatief. 

Naar de Tweede Kamer 
In november wordt het voorkeursal-
ternatief en de MKBA met minister 
Schultz en de Tweede Kamer bespro-
ken om tot een definitieve toekenning 
van de Rijksbijdrage voor het project 
te komen.
 

Voorlopig voorkeursalternatief 
1. Verkeersruit 2x2 

rijstroken  80 km/uur 
Eindhoven - Helmond  -  
Asten met o.a. brug 
Dommeldal, aquaduct 
Zuidwillemsvaart, lange 
omlegging Dierdonk bij 
Helmond 
 

2. Handhaving N279 
Veghel - Gemert 
 

3. Lokaal pakket 
maatregelen 
Veghel/A50 iom 
gemeente 
 

4. Robuustheids-pakket 
A67 iom ministerie I&M 
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Voorlopig 
voorkeursalternatief

Start nieuw 
programma 
ComputerCafé
Op donderdag 16 oktober gaat het 
eerste ComputerCafé van het najaar 
van start. Eerste thema is Orde op de 
PC. Volgende onderwerpen zijn Lezen 
op de Tablet; Android Tablets; One 
note; Veilig online; Google Maps; 
Facebook; Excel; de iPad en Mobiel 
Bankieren.
 
SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen, orga-
niseren samen deze korte workshops 
tegen een kleine vergoeding (€ 3,50) 
bedoeld voor zowel 50 Plus als 50 Min. 
ComputerCafé, vanaf 16 oktober op 
donderdagen tussen 9.00 uur en 9.30 
uur. Locatie: nieuwe Bibliotheek aan 
de Jhr.Hugo van Berckellaan 18 in 
Nuenen, t.o. het Weefhuis. Zie ook 
www.bibliotheekdommeldal.nl.

Rond de linde
Donderdags ook digitaal op

www.ronddelinde.nl 



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

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 16 oktober 2014 
vanaf 19.30 uur in Het Klooster.  Agenda en bijbehorende stukken 
staan op www.nuenen.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
•	 Benoemen	van	raadslid	in	de	werkgeverscommissie
•	 Benoemen	van	leden	in	de	raadscommissie
•	 Regionaal	Risicoprofiel	2015	VeiligheidsRegio	Brabant-Zuidoost
•	 Strategische	bestuurlijke	visie	Dommelvallei

IEDEREEN EXTRA ALERT TIJDENS   
DE DONKERE DAGEN
Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we 
echt een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven. 
De politie gaat deze maand van start met het zogeheten Donkere 
Dagen Offensief. Daarbij kan de politie de hulp van alle inwoners 
gebruiken. De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers 
opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners bij de politie melden 
wanneer zij verdachte zaken waarnemen. 

Verdachte situatie? Bel 112!
Mensen kunnen 112 bellen als ze in de buurt iets verdachts zien. 112 
daar pak je inbrekers mee! Het helpt enorm als mensen het kenteken 
van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon 
kunnen doorgeven aan de politie. De politie heeft de ogen en oren van 
alle inwoners hard nodig. 

Wat kunt u verder zelf doen?
Tijdens het Donkere Dagen Offensief, in de periode oktober tot en 
met maart, zal de politie plaatselijk meer surveilleren, preventieve 
acties houden, inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten 
te houden en extra energie te steken in het opsporen van daders. U 
kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van 
een	inbraak,	overval	of	straatroof.	Op	politie.nl	vindt	u	tips.	Zoek	op	
onderwerp. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	1	oktober	2014	 Parkstraat	3,	5671	GD	–	plaatsen	van	een	overkap-

ping aan de zijkant van een café (BOUWEN);
•	1	oktober	2014	 Soeterbeek,	 	 t.o	huisnummer	1	–	 rooien	van	een	

zomereik	(KAP);
•	1	oktober	2014	 Boordseweg,	 	 t.h.v.	huisnummer	52	–	rooien	van	

een	zomereik	(KAP
•	2	oktober	2014	 Eeneind,	 nabij	 aansluiting	 kleine	 Dommel	 –	 het	

plaatsen van hekken (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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn  ver-
zonden op:
•	30	september	2014	 De	Geer	4,	5674	NG	–	oprichten	van	een	woon-

huis (BOUWEN);
•	1	oktober	2014	 Langlaar	15,	5674	SK	–	wijzigen	van	gevelope-

ningen van de voorgevel en rechter zijgevel 
(BOUWEN);

•	1	oktober	2014	 Beekstraat	5,	5671	CS	–	plaatsen	van	een	bij-
gebouw	en	kelder	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	
van de bestemming);

•	1	oktober	2014	 Heerendonk	 4,	 5674	 PG	 –	 plaatsen	 van	 een	
tijdelijke	woonunit	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	
van de bestemming;

•	3	oktober	2014	 Gulberg	18,	5674	TE	–	plaatsen	van	een	tijde-
lijke	Portacabin	Titan	modules	(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	de	ondernemer	van	hotel	restaurant	De	Collse	Hoeve	is	een	

vergunning	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	het	organiseren	van	een	
diner in een tent aan de achterzijde van voornoemd restaurant 
aan Collse Hoefdijk 24 t.g.v. de opening van het wildseizoen (ver-
zenddatum 1 oktober 2014);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Van	Keulen	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	een	dorpsfeest	in	de	vorm	
van een kermis op het wegdeel Gerwenseweg inclusief de ventweg, 
gelegen tussen de Mgr. Frenkenstraat en Akkerstraat in de periode 
van 17 tot en met 20 oktober 2014 (verzenddatum 7 oktober 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
Emigratie naar onbekend adres
Het college van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maakt bekend dat 

uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woon-
achtig	is	op	het	adres	waar	hij	in	de	BRP	(Basisregistratie	personen)	
stond	 ingeschreven.	 Zijn	 persoonslijst	 is	 opgeschort	 met	 als	 reden	
“emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft:
De	heer	D.D.	van	Rooij	 	 geboortedatum	10-06-1979

Bezwaarschrift:
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken 
een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belang-
hebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het 
moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift 
moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
•	de	naam	en	het	adres	van	de	indiener
•	de	dagtekening
•	een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	gericht	is
•	de	gronden	van	bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wet-
houders,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	Een	bezwaarschrift	heeft	
geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak 
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indie-
nen	bij	de	President	van	de	Rechtbank	in	’s-Hertogenbosch,	Postbus	
90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch.

PUBLICATIE 
Vaststelling concept Preventie- en Handhavingsplan (PHP) 2015-2018

Gemeenten zijn sinds 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank 
en Horeca Wet (DHW).
De DHW is een bijzondere wet omdat een van de voornaamste doelen 
is dat ze onze jeugd beschermt tegen de schadelijke effecten die alco-
hol kan hebben op de gezondheid en de veiligheid. 

Het	wettelijk	verplichte	Preventie-	en	Handhavingsplan	(PHP)	heeft	
als doel dat preventie en handhaving sámen ingezet worden om doe-
len te bereiken. 

Op	7	oktober	2014	heeft	ons	college	het	concept	Preventie-	en	hand-
havingsplan 2015-2018 vastgesteld. 

Wij bieden eenieder de gelegenheid om zijn of haar zienswijze in te 
dienen in de periode 10 oktober tot en met donderdag 6 november 
2014. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen         

De Koffiedrinkers Nuenen   
een half jaar verder
 
Per 1 april 2014 is De Koffiedrinkers aan Berg 28 
overgenomen door Djurhi van Santvoort. Hij werkt met een formule waar-
bij ingespeeld wordt op de wet participatie. De achterliggende gedachte is 
om cliënten aan de slag te krijgen bij een ‘normale’ onderneming.

Zoals elke ondernemer weet, is het 
bedenken van een bepaald concept 
nog net iets anders dan de uitvoering 
in de praktijk. Het concept is steeds 
geweest te proberen mensen met een 
arbeidsbeperking aan de slag te krij-
gen en hen zelfvertrouwen te geven. 
Sinds 1 maand is bij De Koffiedrinkers 
Milou van Rooij uit Gerwen werk-
zaam in het kader van een proefplaat-
sing door het UWV. Tot nu toe gaat 
het prima. Vanaf 07-10-2014 start er 
nog een meisje voor dagbesteding.

De Koffiedrinkers heeft de status ‘er-
kend leermeesterbedrijf ’ en momen-
teel is er een stagiair via De Rooi Pan-
nen te Eindhoven aan het werk om 
allerlei ervaringen op te doen. Ook 
wordt er verder gekeken of de ge-

meente in dit sociale project op de een 
of andere manier kan participeren.
Het sociale project is een facet van de 
onderneming maar kwalitatief hoog-
waardige producten zijn een andere 
onmisbare schakel in de bedrijfsvoe-
ring. 
Naast een heerlijke kop koffie met een 
keuzemogelijkheid uit verschillende 
soorten met uiteraard iets lekkers, is 
er de lunch en een mogelijkheid voor 
een gezellige high tea. Een lunch 
wordt voorafgegaan door een amuse. 
Sinds enkele weken is het gebak af-
komstig van Patisserie & Chocolaterie 
Jacques van Bragt uit Geldrop.

Meer info over de overheerlijke ge-
rechtjes en creaties op Website: www.
dekoffiedrinkers.com. 

Sunny Blues Nuenen presenteert 
The Blues Vision (BE)
Op zondag 12 oktober speelt in café-restaurant Goesting de uit België afkomsti-
ge band The Blues Vision. Deze zeer getalenteerde en veelbelovende bluesband 
speelt blues, rock, funk en roots in een eigen en eigentijdse stijl, alsof ze ermee 
geboren zijn. Drie energieke jonge mensen geven hun visie op de blues op een 
voortreffelijke en smaakvolle manier aan het publiek door. Menig toeschouwer 
en organisator werd reeds aangenaam verrast door hun muzikale prestaties. En 
menig groot blues festival in België en Nederland heeft ze al op hun podium ge-
had. Naast veel eigen werk maken de drie ook smaakvolle covers. Hun tweede cd 
is recentelijk uitgekomen en is door verschillende blues stations lovend ontvan-
gen. Aanvang: 15.30 uur. Entree gratis. Locatie: Café Goesting, Park 61.

Kaarten bij
V.V. Nederwetten

De donkere koude avonden komen 
er weer aan, tijd voor ontspanning 

en gezelligheid. R.K.V.V. Nederwet-
ten organiseert in het Piet Renders 

paviljoen te Nederwetten voor 
iedereen kaartavonden (rikken).

De eerste van acht vrijdagavonden 
start op: vrijdag 14 november om 
20.30 uur. Elke avond zijn er leuke 

prijzen te winnen, maar sportiviteit 
en gezelligheid staan voorop.

Er wordt gekaart op:
14 november
21 november 
05 december 
19 december 

9 januari
23 januari
6 februari

20 februari

Het Piet Renders paviljoen is open 
vanaf 20.00 uur. 

www.rkvvnederwetten.nl



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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 donderdag 9 t/m woensdag 15 oktober

________________________________________________________

Holl. bleekselderij
per struik 0,99

________________________________________________________

Sante aardappelen
2,5 kilo 1,35

________________________________________________________

Champignons
per bakje 0,69

________________________________________________________

Zuurkool panklaar
hele kilo 0,99

________________________________________________________

Muskaat druiven
hele kilo 1,99

________________________________________________________

Cabbage salade
250 gram 1,59

________________________________________________________

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Wij vinden het fijn om u 
te mogen helpen

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Smakelijke   
herfstacties

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

Gekruide 
varkensrollade 
500 gram .....................................6,00
Bij 150 gr. gebraden spek
100 gr. eiersalade  .............gratis
Beef stick
Gehakte biefstuk met 
knoflook en chilipeper!! 
100 gram .........................................1,95
Runder minute steaks
4 stuks ..............................................6,00
Crocante
100 gram .........................................1,60

KOOPJE

SPECIAL

Acties week 41: geldig van maandag 6 okt. t/m zaterdag 11 okt. 2014

Brood van de week
Landbrood (fijngemalen volkoren)
    € 1,75
_____________________________________________________

Heerlijke worstenbroodjes 
           4+1 gratis
_____________________________________________________

Roomboter 
amandelstaaf
      nu 2 voor  € 6,95
_____________________________________________________

Lekkere witte 
Ciabatta broodjes      2e gratis
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

MERKMONTUREN 
OUTLET

PRACHTIGE MERKMONTUREN 
VANAF €25,-!

Tijdelijke locatie van de outlet
is onze oude winkel naast de

Bruna, Parkstraat 15a.

Openingstijden: 
Vrijdag 13:00 - 18:00

Zaterdag 11:00 - 17:00

Parkstraat 24
5671 GG Nuenen
040-283 22 23

www.optiekverhoeven.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)

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

*van de broek m
et de laagste prijs berekenen w

e de korting

It’s a man’s worldIt’s a man’s world

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

SPECIAL

KOOPJE

Voor de best belegde broodjes!!



HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor “Lindeblaadjes” onder nummer wordt € 2,50 
extra berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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.

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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.

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL, VESTIGING NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel 040 2833097.
Openingstijden: ma. di. do. vr. 14.00-17.00 uur, 
wo. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-14.00 uur. 
www.bibliotheekdommeldal.nl, twitter.com/@biebdom-
meldal, facebook.nl/bibliotheekdommeldal______________________________________ 

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

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

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

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

ST. ANNA ZIEKENHUIS BLOEDAFNAME NUENEN
•	 Gasterij	Jo	van	Dijkhof	(Jo	van	Dijkhof	110):	
 Maandag, woensdag en vrijdag van 8.15 - 8.45 uur. 
•	 ELC	Pluspunt	(Kloosterstraat	15):	
 Woensdag en vrijdag van 9.00 - 9.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 26-08-2014

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

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

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

12 OKTOBER VLOOI-
ENMARKT Sporthal De 
Heiberg, Heerseweg 49 
Veldhoven. 9-16 uur. € 2,- 
p.p. Bomvol.  120 kramen! 
06-20299824.

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

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.

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

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

“LIESAN” school voor 
houdings- en bewegings-
vorming. Elke week bewe-
gen onder deskundige be-
geleiding o.a voor houding, 
souplesse en versterkende 
spieroefeningen. Alle leeftij-
den. Ook 50+. Kom zet die 
stap en stel niet uit!!. Info: 
06-46320866 HVNL register HYPNOTHERAPIST

R.P.A. van der Valk
Blijvend afvallen met Hypnose, 
het is zo simpel, geen dure diëten, geen psychische 
frustratie, zonder moeite naar je streefgewicht en 
daarop blijven, geen jojo effect. 
Hypnose is breed inzetbaar ook voor het stoppen van 
roken, je wordt een niet roker. 
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u informeren. 
Het is niet eng, je verliest de controle niet. 
HET IS EEN ONTSPANNEN ERVARING.

Tel. 06 - 51 33 41 55
Email r.valk41@gmail.com | www.hypnobeter.nl

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Voor storing 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823. Email: info@
warrinkcomputerservice.nl
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Initiatief raadsvoorstel 
Raads-enquête nog niet naar 
Gemeenteraad
Door Gerrit van Ginkel

Omdat veel raadsleden en commissieleden de achtergronden van een raad-
senquête niet kennen omdat dit een zelden gebruikt instrument is, heeft het 
presidium besloten om het voorstel tot het instellen van een enquête uit te 
stellen tot na de begrotingsbehandeling die gepland staat voor 6 november a.s.

Er komt dan een extra bijeenkomst 
voor de raadsleden waarbij externe 
specialisten uitleg en advies gaan ge-
ven, zodat de raadsleden een welover-
wogen standpunt in kunnen nemen. 
De indieners van het voorstel, Het 
CDA, de PvdA en De Combinatie,  wil-
len immers een zo breed mogelijk ge-
dragen politieke steun verwerven bij 

alle raadsleden zodat de in te stellen 
commissie niet politiek gekleurd is.  
Het gaat er uiteindelijk om duidelijk-
heid te krijgen over de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden rond het KAFI 
rapport. De raadsenquête is tenslotte 
het enig juiste maar ook het zwaarste 
instrument dat gebruikt kan worden 
voor de opheldering.

W70: "De onderste steen..."
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

De afgelopen maanden heeft Nuenen 
veel aandacht gekregen in de diverse 
media. Met name de teneur van de 
verhalen in het Eindhovens Dagblad 
waren telkens van eenzelfde soort: in 
Nuenen is niets goed. Waarna steevast 
tendentieuze conclusies - gebaseerd 
op halve waarheden - volgden. Be-
schuldigende vingers naar (oud)wet-
houders, (oud)ambtenaren en ge-
meenteraadsleden waren aan de orde 
van de dag. We zullen maar zeggen 
'Praatjes verkopen blaadjes!'

Maar... is er dan helemaal niets aan de 
hand? Jawel, er is zeker wat aan de 
hand. De gemeenteraad van Nuenen 
c.a. - bestaande uit 19 leden - ziet er, 
sinds de afgelopen verkiezingen, vol-
ledig anders uit. De nieuwe Raad telt 
maar liefst 12 nieuwe leden. En van de 
vier benoemde wethouders, zijn er 
twee volledig nieuw in het vak.

Alle genoemde personen zijn gecon-
fronteerd met diverse dossiers, waar 
ze voor hun benoeming geen weet van 
hadden noch deelgenoot van waren. 
Grondpolitiek uit een ver verleden, 
onderzoeken naar grondtransacties, 
aangiften wegens fraude, lekkende 
raadsleden... het kon niet op! En... in 
de gemeenteraad lijkt het weer als 
vanouds, waarbij voor enkele fracties 
partijpolitiek de boventoon lijkt te 
voeren.

De nieuwe - maar ook 'oude' - raadsle-
den zijn aan hun klus begonnen om 
een bijdrage te kunnen leveren aan het 
welzijn van Nuenen c.a. en haar inwo-
ners. De coalitie is gevormd en uitvoe-
ringsprogramma's zijn gemaakt om de 
gemeente weer financieel gezond en 
aantrekkelijk voor bewoners te ma-
ken. Ook zijn inmiddels de nodige 
stappen gezet om de ambtelijke orga-
nisatie (verder) te professionaliseren.

Het is dan ook jammer, dat de her-

De WËRELDBÄND 
in Het Klooster
Op dinsdag 14 oktober is de WË-
RELDBÄND te zien in Het Klooster 
met hun voorstelling Playground. De 
14 artiesten bespelen in een hoog tem-
po verschillende muziekinstrumenten 
die het toneel op wonderbaarlijke wij-
ze tot leven brengen. 

Aanvang 20.15 uur, toegangskaarten à 
€ 21,50 inclusief een pauzedrankje te 
bestellen via www.hetklooster.org of 
telefonisch van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur 
via het tel. 040-28433 99.

Geslaagd 
Bockbierfeest  
bij Ons Dorp
Door Gerrit van Ginkel

Het Bockbierfeest dat afgelopen 
zondag voor de derde keer gehou-
den werd in Ons Dorp is hard op 
weg zich een vaste plaats te verove-
ren op de Nuenense uitgaansagenda 
voor de herfstactiviteiten.

Het was aangenaam druk, bourgon-
disch gezellig en er hing een geweldige 
sfeer. Dat het buiten plotseling herfst 
was geworden zal ook zeker bijgedra-
gen hebben aan de knusse sfeer bin-
nen. Het keuren van de verschillende 
bockbiertjes van het vat werd mogelijk 
gemaakt doordat men kon kiezen voor 
een kleiner glas dan waarin gebruike-
lijk de bieren getapt worden. Deson-
danks zullen er niet veel mensen zijn 
die alle negen verschillende soorten 
geprobeerd hebben.
Een goede keuze was ook het contrac-
teren van de accordeonist en entertai-
ner  Willem van der Heijden. Hij weet 
als geen ander het publiek te boeien en 
als een ware virtuoos voelt hij feilloos 
aan wat zijn publiek wil horen.

Het Bockbierfeest kan weer een acti-
viteit worden die Nuenen positief op 
de kaart zet en dat een traditionele 
start van de herfst kan betekenen.  

Hoofdprijs Hee Doede Mee  
€ 500,00
De herfst is in aantocht, de temperatuur daalt, bomen verkleuren, bladeren 
vallen en de nacht doet weer vroeger zijn intrede. Buiten vormt zich lang-
zaam het ideale decor voor gezellige spelletjesavonden met vrienden en 
familie met in Nuenen, dit jaar wel een hele sfeervolle opening van dit sei-
zoen.  Nog maar drie weken en de eerste editie van dorpsquiz ‘Hee Doede 
Mee’ is een feit.  Op 1 november zal Nuenen voor één avond veranderen in 
een levensgroot speelbord voor het grootste familiespel van het jaar!

Hoofdsponsor en hoofdprijs
“Meedoen is belangrijker dan winnen” 
is een gevleugelde uitspraak. En dat 
klopt, maar het kan ook gewoon alle-
bei! Hoofdsponsor van deze eerste 
editie is Jumbo Ton Grimberg. Lokale 
binding staat erg hoog in het vaandel 
van deze supermarkt en daarom wil-
len ze graag een steentje bijdragen aan 
het tot stand komen van deze quiz- en 
feestavond. Daarnaast hebben ze ook 
een bijzondere hoofdprijs in petto 
voor het winnende team! Namens 
Jumbo Ton Grimberg krijgt de win-
naar een cheque ter waarde van                 
€ 500,00 uitgereikt, te besteden aan 
een goed doel binnen de gemeente-
grens van Nuenen c.a. Dit kan de 
sportvereniging zijn, de scouting, de 
voedselbank of elk ander goed doel*. 
Naast een leuke avond is het dus zeker 
de moeite waard om echt voor die 
winst te gaan. Mocht je geen goed doel 
kunnen bedenken, mag je als winnaar 
ook kiezen voor € 100,00 in contanten. 
Tijdens de feestavond op 7 november 
in Het Klooster wordt de uitslag be-
kend gemaakt. 

Tips, Trics & Hints
Al het begin is moeilijk, zo ook deze 
eerste keer dorpsquiz! Om jullie goed 
op weg te helpen naar die fantastische 
hoofdprijs is de organisatie al een tijd-
je bezig met het verspreiden van hints 
via diverse mediakanalen. Hou daar-
om goed onze Facebookpagina in de 
gaten maar ook via dit medium zullen 
we de laatste weken voorafgaand aan 
de quiz diverse hints weggeven.

* Uitgesloten zijn doelen van politieke 
of religieuze aard.

 

 

Nazomeren en internationaal 
koken bij De Vlinder
Regelmatig vindt er op de eerste vrijdag van de maand een avond ‘interna-
tionaal koken’ plaats op het adres van De Vlinder, aan de Sportlaan 12 in 
Nuenen. De deelnemers trekken zich dan terug in de keuken om te koken 
onder begeleiding van een kok, die een 3 gangenmenu heeft samengesteld 
uit het land van herkomst. Meestal wordt er begonnen rond half zes. En de 
groep telt meestal 10 deelnemers.

Afgelopen vrijdag was het de beurt 
aan Lewam, die een heerlijke recept 
uit Ethiopië had meegebracht. Bij aan-
komst kwamen je buiten de geuren al 
tegemoet. Lewam was meteen en-
thousiast aan de slag gegaan. Koken 
doen ze overigens grotendeels samen. 
De deelnemers krijgen van de kok al-
lerlei voorbereidende opdrachtjes. En 
zo staat dan iedereen gezellig te kok-
kerellen, ontspannen te babbelen en 
elkaar af en toe een beetje te duwen, 
want de ruimte is beperkt. Een knusse 
bedoening. De kookavonden zijn ove-
rigens  ook toegankelijk voor heren.
Vooraf had Lewam een lekkere, hete 

soep en als hoofdgerecht injera, een 
Ethiopische zure pannenkoek, een  
pittige saus met  vlees, speciaal be-
reide boerenkool, en een wortelscho-
tel.  Gegeten werd er op de Ethiopi-
sche manier. Van de pannenkoek een 
stukje afscheuren en daarmee de saus 
en de groenten pakken. Maar voor 
wie dit te moeilijk was, was er ook be-
stek.
Wil je zelf wel eens als kok aan de slag 
en een bijzondere maaltijd bereiden 
uit jouw land van herkomst, meld je 
dan aan via tel. 040-2831675. Meeko-
ken kan ook. Meer informatie op 
www.vrouwencentrumdevlinder.nl  

Verstuurd vanaf mijn iPad

Bh 
Elwien Bibbe

Ik struikel niet zo vaak over iets en zeker niet over een bh. Toch overkwam me 
dat afgelopen vrijdag bij Albert Heijn. Het was een gloednieuwe, het prijskaart-
je hing er nog aan. De bh bleef er niet lang liggen, want de mevrouw die hem 
verloren had, kwam er al snel aan. En of we dat komende week in Rond de Linde 
zouden leze  n? Grapte een bekende. Nou, vooruit dan maar.
Onlangs deed ik mijn eerste internetbestelling bij Wehkamp. Noodgedwongen. 
Omdat de winkel op de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven op het punt stond te 
sluiten. Opheffingsuitverkoop. De behulpzame winkelmanager kon me alleen 
maar vertellen dat de dichtstbijzijnde vestiging in Tilburg was. Tilburg, hele-
maal naar Tilburg..... voor een bh!  Het alternatief was googelen. En zo vond ik 
dus het gewenste model in de juiste kleur bij Wehkamp. En bestelde ik er maar 
meteen drie.
Sindsdien struikel ik iedere dag over mijn pas gekochte bh op het internet. Bij 
buienradar, op mijn Facebook, op allerlei sites en iedere keer ben ik weer ver-
rast....staat er weer een advertentie van mijn bh tussen de onweersbuien en mijn 
vrienden.
Profiling heet dat. Mijn surfgedrag wordt op mijn eigen computer vastgelegd 
door cookies. Cookies weggooien, adviseert mijn dochter...., maar ik vind het zo 
grappig! Mijn beperkte profiel zorgt maar voor een advertentie. En dat voor iets 
dat ik het komende jaar niet nodig heb!

nieuwde lichting Nuenense politici 
door diverse media - en een bepaald 
deel van de Nuenense bevolking - 
worden neergezet als zakkenvullers, 
waarbij de beschuldigende vinger zon-
der enige inhoudelijke onderbouwing 
naar hen wordt uitgestoken. Een vol-
ledig onterechte weergave van de wer-
kelijkheid! Nuenen c.a. ligt kennelijk 
op het hakblok en dat zullen we weten 
ook. De gifbeker moet kennelijk hele-
maal leeg worden gedronken. Het zij 
zo, wat moet, dat moet!

Echter, bovenstaande neemt niet weg, 
dat de hernieuwde lichting Nuenense 
gemeenteraadsleden (coalitie/opposi-
tie overstijgend!) de verantwoordelijk-
heid heeft genomen om een raadszetel 
te accepteren. Het zijn zij, die (nog 
steeds met goede moed) constructief 
aan het werk zijn om van Nuenen c.a. 
een nog mooiere gemeente te maken, 
dan zij al is!

Peter van Leeuwen
Gemeenteraadslid W70
www.facebook.com/W70Nuenen

Peter van Leeuwen, Gemeenteraadslid 
W70

Buiten heerlijk Ethiopisch eten met Lewam.

Accordeonist en entertainer Willem 
van der Heijden brengt sfeer  

Ga de strijd tegen 
voedselverspilling met ons aan
Wist u dat: Er jaarlijks meer dan 800 miljoen kilo goed, eetbaar voedsel door 
ons allen wordt weggegooid? Dit 50 kilo per persoon is? Dit  € 150,- per 
persoon kost? Hiermee ook veel energie verspild wordt?

Kortom, het gemak waarmee wij in 
Nederland eten weggooien kost ons 
geld, maar is eerst en vooral slecht 
voor het milieu. Eten wordt immers 
geteeld, vervoerd, bewerkt en verpakt. 
Dat kost energie die we verspillen op 
het moment dat we ons eten in de 
prullenbak gooien.

Het CDAV, de vrouwen van het CDA, 
heeft voor een jaar duurzaamheid 
centraal staan. In deze periode willen 
ze nadrukkelijk meer doen dan er over 
spreken, ze willen actief de strijd aan 
gaan om minder voedsel te verspillen.  
Daarom heeft het CDAV het initiatief 
genomen om de Foodbattle te organi-
seren, en wil ieder uitdagen om daar 
aan mee te doen!

Durft u kritisch naar eigen gewoon-
tes te kijken?
De Foodbattle zal plaatsvinden in de 
periode van 27 oktober tot 16 novem-
ber. Gedurende deze drie weken houd 
je als deelnemer bij hoeveel eten je 
weggooit en krijg je online tips hoe je 
slimmer eten kunt kopen, koken en 
bewaren. De strijd tegen voedselver-

spilling wil het CDAV aangaan met 
zoveel mogelijk mensen. Ervaring 
leert dat deze gezamenlijke strijd er 
toe leidt dat deelnemers na de Food-
battle zo’n 20 procent minder voedsel 
verspillen. 
De Foodbattle is opgezet door de Wa-
geningen UR Food & Biobased Re-
search, het Voedingscentrum en Mili-
eu Centraal. De strijd van het CDAV 
tegen de voedselverspilling zal door 
deze partijen worden begeleid.
Voelt u zich ook aangesproken en wilt 
u meedoen? Meld u aan, maar daag 
ook collega’s, buurtgenoten, jaarclub-
genoten, familie en vrienden uit om 
mee te doen. 
Aanmelden vóór 23 oktober: www.
cda.nl/cdav - CDA-Nuenen c.a. - cda-
nuenen@onsnet.nu
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Wooooooow, dat was echt 
geweldig joh!
De paarden vertrokken al 
vroeg vanuit het park naar 
kasteel Croy om daar even 
te rusten.
Daarna reden ze weer te-
rug en werden de prijzen uitgereikt aan de mooiste of meest ver-
zorgde combinatie.  Ben jij ook zo gek van paarden kijk dan maar 
eens op onze site.
En wil je misschien zelf eens paard rijden dan kan dat bijvoorbeeld 
bij RSC Cahama.

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 25.2

Deel 25.1 “Luuk en Saar en de Van Gogh-rit”
Deel 25.1 

Hallo Lindekids, we willen jullie weer iets leuks vertellen.
We krijgen er steeds meer vriendjes en vriendinnetjes bij! Leuk hè?
En hoe komen de inwoners van Nuenen C.A er toch bij om bijna 
iedere week weer iets leuks te organiseren? Want moet je maar eens 
kijken wat we deze week weer hebben meegemaakt.
Afgelopen zondag was er de Van Gogh-rit. Dit is een tocht voor rui-

ters te paard en aangespan-
nen rijden.
Er waren zoveel paarden en 
koetsen te zien dat we wel 
100.000 foto’s hebben ge-
maakt volgens mij. En weten 
jullie wat nou zo leuk was? 
Nee, nou we mochten zelf 
ook een stukje meerijden. 

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

Deze week:

Ha, ha, ha! 

Hoi Tim, 
natuurlijk houden wij daarvan, 

maar niet te veel hoor! 

Tim van den Heuvel  20 jaar
Club Sam fan!

Houden jullie ook van chillen

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.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Harrie van Gastel
Aangever

De laatste kilometers van uw dierbare
Tegenwoordig zijn er ontelbaar veel mogelijkheden om een uitvaart 
persoonlijk te maken. Er zijn daarom belangrijke keuzes te maken, zodat 
de uitvaart  past bij uw dierbare past of aansluit bij de laatste wens van 
uw dierbare. Maar weet u eigenlijk ook hoe uw dierbare straks vervoerd 
wil worden?

Kiezen voor passend vervoer
Voor een goed verloop van de 
uitvaart denkt u na over sprekers, 
muziek, beeldmateriaal, een 
dankwoordje, een drankje 
naderhand. De uitvaartverzorger 
bespreekt alles met u zodat u er 
zeker van bent dat er niets wordt 
vergeten. Zo komt ook het vervoer ter 
sprake. Mogelijk heeft uw dierbare 
vooraf een voorkeur aangegeven 
voor een voertuig waarmee de 
laatste rit wordt gemaakt. Meestal 
is dit een rouwauto. Wij beschikken 
over een eigen wagenpark met volg- 
en rouwauto’s in diverse kleuren die 
zorgen voor een stijlvol vervoer. Maar 
u kunt ook kiezen voor de eigen 
favoriete personenwagen van uw 
dierbare of de ultieme droomauto, 
een oldtimer, een motor met zijspan, 
een fiets met speciale aanhanger of 
een koets . Alles is mogelijk zolang 
het veilig is en binnen de wet. 

Uitvaartbus
Tegenwoordig is het ook een optie 
om te kiezen voor de uitvaartbus, 
waar u als gezelschap bij elkaar 
blijft. Uw dierbare wordt ook 
vervoerd in deze bus, zodat u tot 
het laatst samen blijft. Er zijn diverse 
uitvaartbussen beschikbaar met 
een sfeervolle en luxe inrichting. 
De reacties zijn positief, omdat de 
intieme sfeer van de dag behouden 
blijft. De heer H. Verest deelt graag 
zijn ervaring met de uitvaartbus. “We 
zijn gezamenlijk met moeder in de 
uitvaartbus van ons ouderlijk huis 

naar de kerk gereden en daarna 
naar de begraafplaats. Het was 
zo mooi om samen met haar haar 
laatste kilometers te mogen maken. 
Zo hebben we haar zo lang mogelijk 
in ons midden gehouden, op deze 
dag van afscheid. Het was echt goed 
verzorgd in de bus, we mochten zelfs 
de muziek draaien waar moeder zo 
van hield.” 

Veilige kilometers
Bij elke soort van vervoer dat u kiest, 
staat veiligheid voorop. Op de dag 
van de uitvaart overheersen altijd de 
emoties. Daarom is het verstandig 
om deze dag niet zelf te rijden. U 
kunt zich dan helemaal focussen op 
de emoties van de dag, zonder alert 
te hoeven zijn op het verkeer. Onze 
chauffeurs hebben een jarenlange 
ervaring en vele veilige kilometers op 
de teller en zij zorgen er mede voor 
dat we samen met u een passend en 
mooi afscheid kunnen verzorgen.

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A LBevrijding Nuenen door De Vooruitgang en Lindespelers

‘Toen begon de oorlog pas echt’
Door Edwin Coolen

oe de mannen van de fanfare van Nuenen van mij de groeten en 
een tot weerziens tot zondag.’ Dat schrijft Carel van der Velden uit 
Nuenen op een briefkaart, gedateerd 5 mei 1940, gericht aan zijn 
vriend J. Smeulders, ook in Nuenen. Van der Velden is dan van-

wege de Duitse oorlogsdreiging gemobiliseerd en ergens in Nederland gelegerd.

Die ‘fanfare van Nuenen’ van de brief-
kaart is De Vooruitgang waarvan Van 
der Velden lid was. Volgende week za-
terdag speelt diezelfde De Vooruit-
gang, inmiddels een brassband, samen 
met toneelvereniging De Lindespelers 
het stuk ‘Nuenen zal het zich lang 
heugen’. Deze multimediale coproduc-
tie, met film, (live-)muziek en toneel, 
gaat over de bevrijding van Nuenen in 
september 1944.

De Vooruitgang en de Lindespelers 
hebben al vaker samen voorstellingen 
gemaakt waarin muziek en toneel el-
kaar afwisselen. ‘Het idee ontstond 
begin dit jaar. We zochten een thema 
en kwamen al snel uit bij de bevrij-
ding, nu 70 jaar geleden’, vertelt Arie 
van Kuijk. Hij speelt bas-trombone bij 
De Vooruitgang en deed voor dit stuk 
veel onderzoek. ‘Het bleek dat in onze 
gemeente genoeg was gebeurd in de 
jaren 1940-1944. De nadruk ligt ech-
ter op dagen rond de bevrijding. We 
hebben ons vooral gebaseerd op dag-
boeken die er zijn over de bevrijding, 
de memorialen van de pastoors, de 
verhalen van ‘gewone’ Nuenenaren en 
literatuur. Verder hebben we hulp ge-
had van de heemkundekring en Foppe 
de Lang. Al kan het nooit honderd 
procent historisch accuraat zijn.’

‘De muziekstukken die de Vooruit-
gang zal opvoeren, dienen als uit-
gangspunt, die staan vast. Dan schrij-
ven we de scènes en zoeken de juiste 
mensen erbij.’ Aan het woord is Bram 
Soetendal, van toneelvereniging De 
Lindespelers. Hij heeft het script ge-
schreven. Tevens is hij de regisseur 
van het stuk en speelt de pastoor. ‘Het 
is de uitdaging om binnen de beper-
kingen van middelen en ruimte alles 
vorm te geven en te suggereren. Om-
dat de brassband tijdens de uitvoering 

ook op het podium zit, zijn we al veel 
vierkante meters speelruimte kwijt. 
En een tank heb je ook niet paraat. Dat 
hebben we op een slimme manier op-
gelost. Het moet speelbaar zijn.’
‘Zoals de pastoors toen een centrale 
rol speelden in het leven, zo speelt de 
pastoor in ons stuk ook een centrale 
rol. Ze waren bij het lief en leed van de 
samenleving betrokken. Eigenlijk heb-
ben we de pastoors van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten samengevoegd.
En wie speelt de Duitse soldaten? Dat 
is natuurlijk een gevoelig punt. Maar 
gelukkig hadden we voor die rollen 
enkele vrijwilligers’, aldus Bram.

Arie: ‘Er is in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten flink gevochten tijdens de 
bevrijding. We willen in onze voorstel-
ling de chaotische sfeer rond die dagen 
overbrengen: de verwarring, angst, 
onzekerheid, vreugde en het verdriet. 
Toen de Duitsers zich aanvankelijk te-
rugtrokken, leek Nuenen bevrijd. 
Maar ze kwamen weer terug. Toen be-
gon de oorlog eigenlijk pas echt.’

Bram Soetendal (met pet en 
laarzen) en Arie van Kuijk

’D

Overigens heeft Fanfare De Vooruit-
gang zich tijdens de bezetting nooit 
ingeschreven bij de Nederlandsche 
Kultuurkamer. Daardoor mochten zij 
niet in het openbaar spelen. Hun in-
strumenten lagen vele jaren in het stro 
verborgen en werden tegen de bevrij-
ding weer tevoorschijn gehaald.

Voorstelling ‘Nuenen zal het zich lang 
heugen’, door Brassband De Vooruit-
gang en De Lindespelers. Zaterdag 18 
oktober in de theaterzaal van Het 
Klooster aan het Park in Nuenen. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 10 euro 
te bestellen via www.brassbandde-
vooruitgang.nl.

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Jumbo Ton Grimberg neemt 
verse sushi op in assortiment
Vanaf donderdag 9 oktober verkoopt Jumbo Ton Grimberg exclusief in 
Nuenen verse, ambachtelijk gemaakte sushi van Beij Ching in Eindhoven. 
Beij Ching is de derde generatie van 
een echte horecafamilie. Opa Chang 
Ching senior begon met Pom Lai aan 
het Stratumseind, een van de eerste 
Chinese restaurants met een zeer gro-
te bekendheid in de regio. Vader 
Chang zwaaide jarenlang de scepter in 
de keuken van de Blauwe Lotus, van 
waaruit de passie voor de authentieke 
Aziatische keuken ontstond.
Alle sushiproducten die Beij Ching le-
vert aan Jumbo Ton Grimberg worden 
vers en ambachtelijk bereid, zonder 
gebruik te maken van conserverings-
middelen en zonder kunstmatige toe-
voegingen. Vanwege de versheid en de 
garantie daarvan, wordt de sushi al-
leen geleverd en verkocht van donder-
dag t/m zondag.

In een speciale koelpresentatie is het 
volgende assortiment te vinden:
- Nigiri sushi: ovale rijstballetjes met 

een heerlijke topping.
- Maki nori sushi: sushirijst met diver-

se vullingen, gerold in norivel (dun-
ne velletjes van zeewier).

- California style sushi: gevulde, ge-
rolde sushi met rijst aan de buiten-
zijde.

Wie sushi op een feestje of bij een an-
dere gelegenheid wil serveren, doet er 
verstandig aan om enkele dagen voor-
af te bestellen vanwege de optimale 
versheid en hoeveelheid.

Bewaar sushi in de koelkast en haal 
deze er een half uur voor consumptie 
uit. Sushi kun je met de hand eten, 
maar leuker is het om gebruik te ma-
ken van chopsticks. Doop de sushi 
even in sojasaus of een pasta van 
wasabi, die qua smaak lijkt op mieriks-
wortel en drink er een glas frisse, tin-
telende wijn bij zoals prosecco.

De Smidse 1 • 5671 EW Nuenen • 040 263 59 30

Drijehornick 
lezing: Onze 
regio in de 
middeleeuwen
Op donderdag 16 oktober geeft Nico 
Arts, stadsarcheoloog van Eindhoven, 
een lezing over de relatie tussen stad 
en platteland van Eindhoven en omge-
ving in de middeleeuwen. Hij heeft 
hier onderzoek naar gedaan dat vol-
gend jaar wordt gepubliceerd. Tijdens 
de lezing zal aan de hand van beeld-
materiaal een verhaal worden verteld 
van de middeleeuwse oorsprong van 
onze samenleving.

Dit zal plaatsvinden in de Dassen-
burcht, Jacob Catsstraat 1-3 in Nue-
nen. Aanvang lezing 20.00 uur, toe-
gang vrij.
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Vincentre

Graffiti workshop voor 
jongeren in herfstvakantie
De eerste graffiti workshop vorig jaar 
in het Vincentre was een groot succes. 
Een vervolg kon dus niet uitblijven. 
Ook dit jaar kunnen jongeren tussen 
de 8 en de 16 jaar weer vrolijk aan de 
slag met de spuitbus. De workshops 
zijn op woensdag 22 en donderdag 23 
oktober. Die voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar is in de ochtend en die voor 13 
t/m16 jarigen in de middag. In kleine 
groepen van maximaal 10 personen 
en onder deskundige leiding gaan ze 
met hun eigen kunstwerk. aan de slag. 
Na afloop van de workshop nemen ze 
het eigen werk direct mee naar huis. 
De kosten voor de workshop bedragen 
€ 7,50 incl. materialen en een bescher-
mende mondkap. Duur van de work-
shop: 1,5 - 2 uur.
Aanmelden en meer informatie bij 
Barbara den Boer, b.denboer@vgvn.
nl. Als vriendengroep inschrijven kan 
ook. Maak dit dan kenbaar in de mail.

Lintje voor      
drs. Frank van de Poel 
In de kapel op de 2e etage van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven reik-
te de burgemeester van Nuenen, Maarten Houben, op donderdagmiddag 2 
oktober om 16.30 uur een lintje uit. In verband met zijn afscheid als pasto-
raal medewerker vanwege pensionering ontvangt de heer drs. F.X. (Frank) 
van de Poel een Koninklijke onderscheiding in de graad: Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Drs. Frank van de Poel is van 2007 tot 
heden, ruim zeven jaar fulltime pasto-
raal medewerker in het Catharina Zie-
kenhuis te Eindhoven. Hij gaat in okto-
ber 2014 met pensioen. Na zijn studie 
Theologie in Nijmegen heeft hij een 
mooie carrière opgebouwd. Hij was in 
1993 verbonden aan de Stichting Pep-
pelrode te Eindhoven. Tussen 1993 en 
2007 was hij verbonden aan het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch. 
Hier was hij tevens diensthoofd. 

Drs. Frank van de Poel toont enorme 
inzet en heeft een bewonderenswaar-
dige toewijding voor zijn werk als 
geestelijk verzorger. Hij verricht on-
dersteunende taken zowel richting pa-
tiënten en hun familie alsook richting 
het personeel. Zij vinden in hem een 
vertrouwensmens die met aandacht 
luistert en actief helpt om gedachten 
en gevoelens hanteerbaar te maken in 
moeilijke situaties. In zijn functie als 
pastoraal medewerker heeft hij de 
transitie meegemaakt van een samen-
leving gekenmerkt door een sterke 
verzuiling naar een multiculturele sa-
menleving en de daarbij behorende 

taken voor een allround geestelijk ver-
zorger. Hij stond voor iedereen klaar 
ongeacht de geloofsovertuiging. Hij is 
een belangrijke aanvulling op de me-
disch-technocratische zorgverlening 
aan uiterst kwetsbare patiënten. Uit-
gerekend in de setting van een Inten-
sive Care zijn persoonlijke aandacht, 
empathie en een vertrouwensrelatie 
van groot belang.

Daarnaast schrijft Frank van de Poel 
ook al ruim 20 jaar columns. Deze zijn 
beschikbaar via de website van het zie-
kenhuis. Een aantal zijn gebundeld en 
uitgegeven. Vanaf 2008 is hij ook lid 
van de Initiatiefgroep Begijnhofge-
sprekken. Hij organiseert bijeenkom-
sten waarbij onderwerpen ter sprake 
komen op het snijpunt van geloof, cul-
tuur en samenleving.

Effecten van NAH 
op intimiteit
Maandag 13 oktober organiseert Café 
Brein een ontmoetings- en informa-
tieavond voor mensen met Niet Aan-
geboren Hersenletsel (NAH). Tijdens 
deze avond vertelt gast Riet Daniel, 
GZ psycholoog en seksuoloog in op-
leiding over de effecten van NAH op 
intimiteit en seksualiteit. Riet werkt 
bij Dommelhoef van Archipel Zorg-
groep en in het gesprek met kroegbaas 
Marije Stuart licht zij het onderwerp 
toe. Hierna is er ruim tijd voor vragen, 
antwoorden en ervaringen.
Café Brein vindt plaats van 19.30 tot 
21.30 uur in het gebouw van Zuid-
Zorg, Le Sage ten Broeklaan 11 in 
Eindhoven. Mensen met NAH, hun 
familie, mantelzorgers en andere be-
trokkenen zijn van harte welkom van-
af 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Repair Café 
Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 15 oktober 
wederom het maandelijks Repair 
Café. In het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof 2, 5737CB Lieshout, draait 
het dan allemaal om repareren en 
ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 
16.00 uur staan diverse vaklieden 
voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische  apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café be-
zoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, ser-
vies… Alles wat niet meer werkt is 
welkom en maakt kans op een geslaag-
de reparatie. De vaklui in het Repair 
Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 
Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. Het dient ook 
om bewoners op een andere manier 
met elkaar in contact te brengen. En te 
ontdekken dat er heel veel kennis en 
praktische vaardigheden in de buurt 
aanwezig zijn. Samen repareren kan 
leiden tot hele leuke contacten in de 
buurt. 

Advocatuur

Is co-ouderschap de helft?
Bij echtscheiding kunnen ouders besluiten om de zorg voor de kinderen 
gelijk te verdelen: zij kiezen dan voor co-ouderschap. Blijft dan bij omgang 
het kind precies even lang bij de een als bij de andere ouder? Hoeft er bij 
co-ouderschap geen kinderalimentatie te worden betaald? 
Onderstaande gaat uit van een schei-
ding met een kind. Bij co-ouderschap 
kiezen ouders er voor om de zorg voor 
het kind gelijk te verdelen. Dat vraagt 
respect voor elkaar: want met degene 
van wie je gescheiden bent, moet je 
overleggen in zijn/haar rol als ouder 
van je kind. 
Voor het kind betekent co-ouderschap 
meestal dat hij evenveel bij de ene ou-
der als bij de andere doorbrengt. Of 
dat is: een week bij de een gevolgd 
door een week bij de ander, of om de 
drie dagen wisselen etc. hangt af van 
de omstandigheden. Er is geen stan-
daardregel. Ook is het niet nodig dat 
de omgang met de een precies even 
lang duurt als met de ander. 
Zo’n omgangsregeling vraagt wel dat 
de ouders dicht bij elkaar wonen. 
Vooral om te voorkomen dat er twee 
sociale omgevingen ontstaan waarin 
het kind verkeert. Zijn vriendjes en 
vriendinnetjes willen niet afhankelijk 
zijn van een omgangsregeling: zij wil-
len bij afspreken niet hoeven te ont-
houden bij welke ouder het kind is. 
Het kind kan ervaren alsof hij in twee 
woningen leeft; geen woning is hoofd-
verblijf en hij verhuist telkens. Dat ge-
voel wordt versterkt als de woningen 

niet gelijk zijn ingericht. Daarmee ko-
men we aan het financiële aspect. Bij 
het delen van de zorg spreken ouders 
af welke kosten worden gedeeld en 
welke niet. Kosten die niet worden 
gedeeld zijn kosten voor de huishou-
ding (zoals huur, telefoon, bood-
schappen). Kosten die wel worden 
verdeeld zijn kosten als abonnemen-
ten, verzekeringen, schoolkosten etc. 
De verdeling hangt af van de financi-
ele positie van beide ouders. Als de 
ouders ongeveer evenveel verdienen 
kunnen de kosten bij helfte worden 
verdeeld of naar het aantal dagen ver-
blijf in het huishouden.
Als de financiële posities zeer ver-
schillen kan kinderalimentatie wor-
den afgesproken. Met het vergelijken 
van de draagkracht wordt bepaald 
wie wat aan de ander betaalt. Regel-
matig zal inzage in elkaars financiële 
positie nodig zijn om de alimentatie 
eventueel bij te stellen.
Co-ouderschap vraagt na de schei-
ding voortdurend overleg over zorg, 
omgang en alimentatie.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Advocatenkantoor In ’t Veld, tel. 
040 263 12 00 of via website:
www.advocatenkantoorintveld.nl.

Herfst
Het is Godsgeklaagd!
Hoe kan zo’n grote Creator
de plank zo misslaan?

Te gek voor woorden
dat een beest als deze
zo slecht is uitgerust!

Dag in dag uit,
in deze herftsdagen,
verneem ik zijn verwoede pogingen
om er in te slagen.

Als aambeeld,
gebruikt hij mijn dakpannen!
Lieve hemel
“gaan ze niet kapot?”
En “raakt mijn dakgoot niet verstopt?“

Ik heb het over al die kraaien
die naarstig
walnoten zitten te snaaien.

Is Onze Lieve Heer niet iets vergeten
bijv. een notenkraker aan hun poten te 
smeden?

En op wie moet ik ”huiseigenaar”
de schade verhalen
wanneer mijn pannen gaan naar de 
haaien?

Nee, nee Lieve Heer
dit is een misrekening in Uw schepping
en niet zo’n kleintje ook!
Ongehoord!

Nou, ongehoord
het lijkt steeds of ik een inbreker hoor
die rustig, gestaag en gedisciplineerd
een gat in mijn zolder torpedeert
om vervolgens ongegeneert
mijn privé ruimtes binnen te dringen

Nee, Lieve Heer ik klaag U aan: 
“een kraak instrument” (notenkraker)
had een kraai niet misstaan!

Jeanny

Plan Luistruik (1), wordt vervolgd….. (Foto Peter Coppens)

IVN Laarbeek: 
wandeling en 
lezing
Zondag 12 oktober organiseert het 
IVN Laarbeek van 10.00 uur tot 12.00 
uur een wandeling vanaf de Croyse 
hoeve in Aarle-Rixtel. De thema’s van 
de wandeling zijn het middeleeuwse 
kasteel, de beemdgronden en de hoge 
akkers.
Op donderdag 16 oktober is er in het 
IVN-gebouw De Bimd aan de Beekse 
weg te Aarle-Rixtel een lezing van 
Leon Raaymakers over het Coovels 
Bos, een oud bos bij Helmond waar 
veel bijzondere paddenstoelen voor-
komen. Aanvang 20.00 uur.

10 jaar basisschool De Mijlpaal
Basisschool De Mijlpaal aan de Bra-
bantring bestaat tien jaar. In die tien 
jaar is basisschool De Mijlpaal succes-
vol geweest op het gebied van ver-
schillende vernieuwingen in het on-
derwijs. In 2007 werd de school samen 
met FontysPabo Eindhoven de beste 
opleidingsschool van Nederland.  
Vanaf 2012 mag de school zich LIST-
school noemen, een certificaat wat 
scholen mogen voeren die op een spe-
ciale wijze het leesonderwijs inrichten 
en de daarbij behorende resultaten ha-
len. En in 2014 werd De Mijlpaal de 
eerste Techniek&Ik-school in Neder-
land.

Impro-
cabaretgroep Op 
Sterk Water in Het 
Klooster
Vrijdag 17 oktober is het improvisatie-
cabaret van Op Sterk Water te zien in 
Het Klooster. De voorstelling begint 
om 20.15 uur. Toegangskaarten à € 
17,50 inclusief een pauzedrankje te 
bestellen via www.hetklooster.org of 
telefonisch van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur, 
tel. 040-2843399.

Kraammarkt in het     
St. Anna Ziekenhuis 
Op zaterdag 1 november organiseert Geboortecentrum Anna een kraam-
markt. Op de markt kun je kennis maken met allerlei zaken rondom zwan-
gerschap, bevalling, kraamzorg en kinderopvang. Aanstaande ouders, 
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn op deze dag van 11.00 tot 16.00 uur van 
harte welkom in de centrale hal van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. De 
toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. 
Ontspannen oriënteren
Wil je meer weten over bevallen of heb 
je vragen over borstvoeding? Heb je 
nog vragen over kraamzorg? Ben je op 
zoek naar leuke ideeën voor een baby-
shower of een fotosessie met je gezin? 
De kraammarkt in het Anna geeft je de 
kans om op een ontspannen manier 
informatie te verzamelen en je te ori-
enteren op allerlei producten rondom 
zwangerschap en bevallen. 

Het programma: een gevarieerd 
aanbod
Op de gezellige markt zijn medewer-
kers van Geboortecentrum Anna aan-

wezig die je graag te woord staan en 
jouw vragen over bevallen beant-
woorden. Daarnaast zijn er diverse 
bedrijven vertegenwoordigd die prak-
tische en leuke kraamproducten de-
monstreren of die jou kunnen infor-
meren over het aanbod aan 
kraamzorg. Verder kun je jezelf tij-
dens deze dag oriënteren op verschil-
lende soorten zwangerschapscursus-
sen, babymassages, en wordt veel 
aandacht besteed aan de voorlichting 
over borst- en flesvoeding. Daarnaast 
zijn er diverse kinderactiviteiten en is 
de PSV Phoxy club aanwezig met 
mascotte Phoxy. www.st-anna.nl
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Nuenen-West in aanbouw (2), wordt vervolgd….. (Foto Peter Coppens)25 jaar OBS de Rietpluim
In augustus 1989 wordt er in het uitbreidingsgebied Nuenen-Oost een nieu-
we school opgericht. De gemeente Nuenen c.a. besluit een openbare school 
te stichten. De school krijgt als naam ‘de Rietpluim’. Een naam die ons herin-
nert aan de vroegere omgeving van de school: weiland met sloten en riet-
pluimen. De naam doet ons denken aan stevigheid, flexibiliteit, doorgaande 
lijnen en een harmonieus geheel. Het zijn termen die al 25 jaar passen bin-
nen de visie die het team van de school met hard en enthousiast werken op 
beide locaties realiseert.

Dit schooljaar vieren we het 25 jarig 
bestaan van onze school. Dat doen we 
met een uitgebreide feestweek van 13 
t/m 17 oktober en een reünie voor 
oud leerlingen, oud ouders en oud 
collega’s op zaterdag 6 juni 2015. Over 
de reünie informeren we u binnen-
kort uitgebreid. Over de feestweek 
doen we dat nu.

Feestprogramma 13-17 oktober
Maandag: Feestelijke opening met 
een bijzonder ontvangst, genieten van 
een feestviering, smullen van een 
taartenbuffet en ’s middags een groot 

spektakel in het Park (voor Het Kloos-
ter). Zorg dat u rond 13.30 uur in de 
buurt van het Park bent.
Dinsdag: Kokkerellen voor een heuse 
High tea, deelnemen aan workshops 
en ’s avond een Pluimpjesfeest voor 
alle kinderen van de school. Dat wordt 
swingen!
Woensdag: Het team van OBS de 
Rietpluim heeft een prachtige musical 
ingestudeerd die drie keer wordt op-
gevoerd in de theaterzaal van Het 
Klooster. Voor de avondvoorstelling 
zijn nog een paar kaartjes beschik-
baar.

Gezocht: deelnemers voor slimme 
rijadviezen apps op de A67
Om de doorstroming op de A67 te verbeteren, is via het programma Bra-
bant in-car III het bedrijfsleven gevraagd om met slimme ‘in-car’ ideeën te 
komen. Drie consortia hebben een jaar gewerkt aan de ontwikkeling van 
innovatie apps. Deze kunnen vanaf vandaag worden getest in de praktijk. 
Daarom worden deelnemers, die vaak rijden op de A67, gezocht die de apps 
willen testen. Deelnemers aan het project ontvangen persoonlijke adviezen 
via de smartphone app om zo het rijgedrag te optimaliseren en de doorstro-
ming op de A67 te verbeteren.

Elk van de drie apps geeft op een eigen 
manier de automobilist en vrachtwa-
genchauffeur in-car rijadviezen op 
maat. Door de adviezen op te volgen, 
is het de bedoeling dat weggebruikers 
efficiënter, comfortabeler en veiliger 
rijden. Er wordt door een onafhanke-
lijke partij onderzocht of weggebrui-
kers de rijadviezen opvolgen. Ook 
wordt geanalyseerd of er resultaten 
worden bereikt ten aanzien van de 
voorkoming van files op de A67. 

Deelnemers gezocht
Om te bepalen of de in-car apps een 
positief effect op de doorstroming van 
de A67 hebben, is een groot aantal 
deelnemers nodig die de apps willen 
uitproberen. In mei 2014 hebben ca-
mera’s tijdens een verkeersonderzoek 
gedurende twee weken kenteken, pas-
sagetijdstip en locatie van het passe-
rende verkeer geregistreerd. Deze re-
gistratie is gebruikt om weggebruikers 
die vaak op de A67 rijden uit te nodi-
gen om deel te nemen aan het project. 
Deze weggebruikers hebben in sep-
tember ieder een brief van één van de 
drie marktpartijen ontvangen met een 
uitnodiging om zich aan te melden en 
de app gratis te downloaden. Maar ook 
weggebruikers die geen brief hebben 
ontvangen en vaak op de A67 rijden 
zijn van harte uitgenodigd om een van 
de drie apps (Blikr, Smoover of ZOOF) 
gratis te downloaden en mee te doen.

Ervaringen weggebruikers
Projectleider Brabant in-car III Bram 
Hendrix vertelt: “Tot en met decem-

ber 2014 kunnen de apps worden ge-
test door de deelnemers. De feedback 
en ervaringen van de deelnemers zijn 
waardevol om de rijadviezen te kun-
nen optimaliseren. Wij willen met dit 
programma een zetje geven aan de 
ontwikkeling van persoonlijke rijad-
viezen. We zijn ervan overtuigd dat 
wij met deze ontwikkeling de auto van 
de toekomst snel dichterbij brengen. 
Als blijkt dat er positieve effecten te 
meten zijn op de A67, kunnen de apps 
worden toegepast in heel Nederland.”

A67 als living lab
De regio Zuidoost-Brabant is een be-
langrijke logistieke regio in Neder-
land. De A67 is de snelweg die de ha-
vens van Antwerpen en Rotterdam 
met het Europese achterland verbindt. 
Op deze snelweg ontstaan vaak files 
en gebeuren veel ongevallen. Dit komt 
onder andere door het hoge percenta-
ge vrachtverkeer (gemiddeld 30%), 
veel woon-werkverkeer en het hoge 
aantal op- en afritten. De A67 is, van-
wege deze doorstromingsproblema-
tiek, zeer geschikt als ‘living lab’ om de 
drie apps van het programma Brabant 
in-car III te testen. Rijkswaterstaat, 
wegbeheerder van de A67, stelt dit ‘li-
ving lab’ beschikbaar en levert de be-
nodigde ondersteuning. Brabant in-
car III wordt mede gefinancierd door 
het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, provincie Noord-Brabant en 
Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven. Daarnaast leveren de markt-
partijen zelf een forse financiële bij-
drage. www.beterbenutten.nl

KBO Nuenen

Schuif even aan tafel bij…
Roland van Pareren
Elke maand organiseert KBO Nuenen een plezierig informele lezing over 
een interessant onderwerp met een boeiende Nuenenaar als inleider.  
‘Schuif even aan tafel bij…’ heeft voor donderdagochtend 16 oktober van 
9.30 uur tot 11.30 uur de alom bekende Nuenenaar Roland van Pareren 
weten te strikken.

Van Pareren is voorzitter van de Nue-
nense straatnamencommissie. Die 
commissie doet een voorstel en het is 
uiteindelijk het college van B&W die 
de straatnamen vaststelt. Roland kan 
heel boeiend vertellen over welke 
overwegingen en gevoeligheden bij de 
keuze van een straatnaam allemaal 
een rol spelen. Want: Wanneer krijgt 
iemand een straat naar hem of haar 
vernoemd? Wie wel, wie niet? Wat 
gaan daar voor mooie verhalen achter 
schuil? Wie verdiende het wel of niet 
om aan een straat of plein zijn of haar 
naam verbonden te zien? Wie oefent 
er allemaal invloed uit op zo’n beslis-
sing?
Behalve voorzitter van de straatna-
mencommissie, hij is bezig met op-
nieuw een boek over Nuenense straat-
namen, heeft Roland van Pareren een 
veelkleurige achtergrond als raadslid 
en wethouder, is hij actief bij de Nue-
nense heemkundekring en werkte hij 
onder meer als speaker van PSV en als 
radiomedewerker van omroep Vero-
nica.

De levendige gesprekken van ‘Schuif 
even aan tafel bij…’ vinden altijd plaats 
in zaal het Trefpunt in Het Klooster. 
De bijeenkomst is steeds gratis bij te 
wonen voor zowel KBO leden als niet-
leden.

Nationaal MS Fonds zoekt 
extra collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek extra collectanten. 
Er zijn meer handen nodig om bij iedere voordeur te kunnen aanbellen. 

Eén op de duizend Nederlanders krijgt 
de diagnose MS. Jaarlijks komen er 
300 nieuwe mensen met MS bij. MS is 
de meest voorkomende invaliderende 
aandoening onder jongeren in Neder-
land.
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor 
een beter leven met MS. Het opge-
haalde collectegeld wordt besteed aan 
onderzoek (voor een beter leven nu en 
een toekomst zonder MS), begeleiding 
en voorlichting.
Het Nationaal MS Fonds ontvangt 

geen subsidies van de overheid en is 
volledig afhankelijk van donaties, gif-
ten en sponsoren. U kunt het Natio-
naal MS Fonds ook steunen door een 
gift over te maken naar giro 5057 te 
Maassluis.

Wilt u zich aanmelden of meer infor-
matie? Kijk op www.nationaalms-
fonds.nl. Of neem contact op met Pa-
mela Zaat, landelijke coördinator van 
de MS collecteweek, 010-5919839, 
pamela@nationaalmsfonds.nl

Open dag   
bij Speelkr8 
Stichting Speelkr8 houdt op 11 
oktober een open dag. Tussen 12.00 
en 15.00 uur bent u van harte wel-
kom op de Hurksestraat 18-06 in 
Eindhoven. U krijgt een kijkje in de 
Speelkr8keuken en maakt kennis 
met het project Fietskr8. Natuurlijk 
kunt u zich ook meteen aanmelden 
om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan.

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

Sinds 2013 heeft Speelkr8 een jonger 
broertje erbij. Fietskr8 gaat wederom 
proberen 1500 gebruikte en nieuwe 
fietsen in te zamelen. Om zo elk gezin 
een rijwiel mee te geven, wanneer ze 
voor hun kinderen een speelgoedpak-
ket komen samenstellen. Door meer 
kinderen de mogelijkheid te geven om 
te fietsen, thuis of naar school, doen ze 
meer ervaring in het verkeer op. Hier-
mee kan de fietsveiligheid worden 
vergroot. En zijn kinderen ook meer 
in beweging.

Stichting Speelkr8 dankt haar be-
staansrecht aan het enthousiasme van 
vrijwilligers, die ervoor zorgen dat het 
speelgoed én de fietsen gecontroleerd, 
schoongemaakt en gerepareerd wor-
den. De werkzaamheden starten eind 
oktober en lopen door tot eind no-
vember. U kunt zelf aangeven welke 
dagen en tijden u beschikbaar bent. Er 
zijn diverse mogelijkheden: van pop-
pendokter tot aan fietsenmaker. Er is 
altijd wel iets dat bij u past. Ook is het 
mogelijk voor scholieren om hun 
maatschappelijke stage bij Speelkr8 te 
doen. Een maand leuk werk doen in 
een enthousiast team met als resultaat 
dankbare gezinnen. 
Meer informatie en aanmelden als 
vrijwilliger via: www.speelkr8.nl.

Donderdag: We gaan met z’n allen in 
de bus naar attractiepark Toverland 
om met vriendjes en vriendinnetjes te 
genieten van alle leuke en spannende 
attracties.
Vrijdag: In de ochtend is er een spel-
letjesochtend en ’s avonds sluiten we 
de feestweek af met een spetterend 
Pluimfeest voor alle ouders en verzor-
gers.
Herfstvakantie: We gaan met veel leu-
ke herinneringen bijkomen van de 
lustrumweek.

Het team van OBS de Rietpluim is 
trots om zo’n mooie feestweek te gaan 
vieren met alle kinderen en hun ou-
ders / verzorgers. Het wordt een week 
om nooit te vergeten. Het uitgebreide 
‘100% programmaboekje’ is te vinden 
op www.derietpluim.nl 

Weverkeshof
Tweede zondag 
Ierse Sessie
Aanstaande zondag de 12de oktober is 
er weer een Ierse sessie in Weverkes-
hof. Om 13.30 uur beginnen de tunes 
te klinken en waan je je op de dorps-
boerderij weer in een Ierse pub, al-
thans voor wat betreft de muziek. Er 
worden tunes gespeeld en van tijd tot 
tijd wordt er gezongen. In Nuenen is 
altijd veel ruimte voor de zang en dat 
kan niet van alle sessies gezegd wor-
den.

Iers Sessiefestival
Volgende maand is er weer het Iers 
Sessie Festival . Op 2 november zijn in 
Ons Dorp, Schafrath, Auberge Vin-
cent, Goesting en Bar Van Gogh tien-
tallen muzikanten uit Nederland, 
Duitsland, België en Ierland bij elkaar 
om van Nuenen een  muzikaal ‘Iers 
dorp’ te maken. Ook op de Weverkes-
hof is er overdag sessie en ’s avonds 
treden in Het Klooster vanaf 19.00 de 
Lowland Paddies en Stafford and Po-
wer op. Alles gratis toegankelijk. Het 
belooft  2 november een grootse hap-
pening te worden.

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.

Tientallen reacties over haperingen van 
tv beeld en geluid van OnsBrabantNet
Naar aanleiding van de ingezonden brief over de haperingen van tv beelden en 
geluid van OnsBrabantNet, heb ik inmiddels ruim 50 reacties gekregen van men-
sen met dezelfde klachten. De Coöperatie Ons Net Nuenen heeft ook meteen ge-
reageerd, zij hebben een gesprek gehad met de directeur van OnsBrabantNet. Ook 
Edutel, de netwerkbeheerder heeft een reactie gegeven. Er gaat serieus naar de 
klachten gekeken worden, alle reacties worden doorgestuurd naar de Coöperatie 
Ons Net Nuenen en naar Edutel. Mensen die tot nu toe nog niet gereageerd hebben 
en ook last hebben van haperend beeld en/of geluid van OnsBrabantNet, kunnen 
alsnog hun reactie mailen naar jose_raaijmakers@hotmail.com. Deze reacties 
zullen ook doorgestuurd worden.

José Raaijmakers, Nuenen
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NU INVESTEREN IN DE TOEKOMST

De plannen voor de Ruit bestonden tot voor kort uit een 
zogenaamde ‘T-structuur’. Deze T-structuur bestaat 
uit de aanleg van een nieuwe oost-westverbinding 
tussen Eindhoven en Helmond en het verbreden van de 
bestaande N279 tussen Veghel en Asten. 

ELKE GEÏNVESTEERDE EURO LEVERT TOT 4 EURO OP

PROVINCIE KIEST VOOR VERKEERSRUIT 
In de afgelopen maanden zijn drie onderzoeken over 
de Ruit uitgevoerd: het project-mer dat  milieueffecten 
in detail onderzoekt, een Maatschappelijke-Kosten-
Batenanalyse (MKBA) en een onafhankelijk onderzoek 
van de regio gemeenten naar mogelijke alternatieven 
en/of  aanvullingen op de Ruit. 

Op basis van al deze onderzoeken heeft het provincie-
bestuur een keuze gemaakt voor een voorlopig 
voorkeursalternatief. De provincie kiest ervoor om een 
‘Verkeersruit Eindhoven – Helmond-Asten’ van 2x2 
rijstroken aan te leggen waar 80 km/uur gereden mag 
worden. Deze Verkeersruit wordt aangevuld met 
maatregelen om de doorstroming van het verkeer 
lokaal in Veghel en op de A67 tussen Leenderheide en 
Asten te verbeteren. 

Er wordt al sinds 2000 onderzoek verricht naar een 
goede oplossing voor een nieuwe ontsluiting aan de 
oostkant van Eindhoven en Helmond. De Ruit om 
Eindhoven moet zorgen voor een betere bereikbaarheid 
van de regio Eindhoven – Helmond en moet het door-
gaande verkeer weghalen uit de steden Eindhoven, 
Helmond en Veghel en dorpen als Nuenen, Beek en 
Donk en Aarle-Rixtel. De aanleg van een Ruit zorgt 
ervoor dat verkeer uit het groene gebied tussen 
Eindhoven en Helmond weggetrokken wordt. Tenslotte 
maakt de Ruit het hoofdwegennet rond Eindhoven 
minder kwetsbaar in geval van calamiteiten.

Naar aanleiding van insprekers en advies van 
specialisten zoals de Commissie m.e.r. zijn de plannen 
voor de Ruit nu in detail onderzocht in vier aparte 
delen. Dit maakt het beter mogelijk om een goede 
afweging tussen de aparte onderdelen te maken. 
De vier onderdelen die zijn onderzocht zijn: 
• de gehele T-structuur
• de verbreding van de bestaande N279 tussen Veghel 

en Asten van één naar twee rijstroken

• de aanleg van een nieuwe oost-westverbinding 
tussen Eindhoven en Helmond

• de Verkeersruit met een nieuwe weg tussen 
Eindhoven en Helmond en opwaardering van de 
bestaande N279 tussen Helmond en Asten

>> Lees verder op pagina 4
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KNOOPPUNT EKKERSRIJT
Wat? Op het knooppunt Ekkersrijt komen de A50, de nieuwe Verkeersruit en 
J.F. Kennedylaan bij elkaar. Dat gebeurt op drie niveaus: onder de grond, op 
maaiveldhoogte en boven de grond. De huidige Kennedylaan wordt verlegd en 
er komt ook een nieuwe aansluiting op Ekkersrijt-Oost. 
Waarom? Dit knooppunt heeft zo min mogelijk gevolgen voor het buurtschap 
Bokt en het Dommeldal. De ongelijkvloerse kruising met de Eindhovenseweg 
garandeert een veilige route voor fietsers en lokaal verkeer.

ROBUUSTHEIDSPAKKET VOOR DE A67
Wat? In overleg met het ministerie wordt een pakket van maatregelen op 
de A67 tussen Leenderheide en Asten gemaakt zodat de doorstroming 
op de A67 verbeterd wordt.  Dat kan bestaan uit een gedeeltelijke verbreding 
van de A67, aanleg van spitsstroken en/of ingrepen aan de bestaande  op- 
en afritten.
Waarom? Er zijn vaak onveilige verkeerssituaties op dit deel van de A67. 
Daardoor ontstaan ongelukken en files waardoor veel verkeer gaat sluipen 
via dorpen en steden. Dit moet eerst worden opgelost. Vervolgens kan 
worden gekeken of er nog meer maatregelen nodig zijn om de groei van 
het verkeer op te vangen.

AANSLUITING LIESHOUT 
Wat? Nieuwe aansluiting op de Verkeersruit nabij Lieshout. De brug in Lieshout 
wordt verbreed om een goede aansluiting op de bestaande N615 mogelijk te 
maken en dicht tegen het kanaal te kunnen blijven. 
Waarom? Met deze nieuwe aansluiting  worden de kernen van Gerwen, Lieshout 
en Beek en Donk aangesloten op de Verkeersruit. Hierdoor neemt het verkeer 
door dorpen Beek en Donk en Aarle Rixtel af met 30%. 

LOKAAL PAKKET VEGHEL/A50
Wat? De N279 van Gemert tot Veghel blijft zoals het nu is. In Veghel komt 
naast de huidige N279  een nieuwe omleiding van 2x1 banen nabij Zijtaart. 
Deze sluit aan op de A50. Waar dat het beste kan (bestaande of nieuwe 
aansluiting) wordt in overleg met de gemeente Veghel onderzocht.
Waarom? Zo wordt voorkomen dat de N279 een parallelle snelweg wordt 
naast de A2. Ook is gebleken dat dit deel van de investering, het minst 
rendabele deel is: het levert zelfs een verlies op. De verkeersproblemen in 
Veghel vragen wel om een aanpak.

DOMMELDAL 
Wat? Met een brug gaat de Verkeersruit over het hele Dommeldal heen. 
De verhoogde weg is ongeveer 900 meter lang en de maximale hoogte is 
4 meter bij de Dommel. Onderzoek wijst uit dat er geen geluidsschermen op 
de brug nodig zijn. 
Waarom? Er is gekozen voor een weg op palen in plaats van een 
boor tunnel van 17 meter diep met twee tunnelmonden van 350 meter lengte. 
De meerkosten van een boortunnel (circa 230 miljoen euro) wegen niet op 
tegen de voordelen voor de natuur. 

AQUADUCT LAARBEEK 
Wat? Bij Laarbeek gaat de Verkeersruit onder de Zuid-Willemsvaart 
door met een aquaduct. 
Waarom? Een brug over de Zuid-Willemsvaart vraagt een grote en 
hoge overspanning zodat binnenvaartschepen er onderdoor kunnen. 
De impact van zo’n brug op de omgeving is zo groot dat gekozen is 
voor een aquaduct.

KNOOP LAARBEEK 
Wat? Bij het knooppunt Laarbeek komen de verbrede N279 en de nieuwe oost-
westverbinding samen. Er is gekozen voor een slank knooppunt dat weinig ruimte 
vraagt zonder verkeerslichten. 
Waarom? Dit knooppunt zorgt voor een optimale doorstroming van het verkeer 
en minimaal ruimtebeslag. Door deze keuze blijven de sportvelden en de 
Kloostertuin onaangeroerd.  

OMLEIDING DIERDONK  
Wat? Bij de wijk Dierdonk in Helmond is gekozen voor een ruime 
omleiding om de wijk heen met twee aansluitingen op de Verkeersruit. 
De Wolfsputterbaan wordt niet verbreed en dient enkel voor de 
ont sluiting van de stad. De verbinding van Dierdonk met de achterliggende 
bossen blijft intact.
Waarom? De lange omleiding spaart de woonkern Dierdonk en de weg 
komt ver van de woningen te liggen. De twee aansluitingen op de 
Verkeersruit zorgen ervoor dat er veel verkeer uit Helmond eenvoudig 
naar de nieuwe Verkeersruit kan rijden en drukte in de stad vermindert.N270
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Waarom? Zo wordt voorkomen dat de N279 een parallelle snelweg wordt 
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rendabele deel is: het levert zelfs een verlies op. De verkeersproblemen in 
Veghel vragen wel om een aanpak.

DOMMELDAL 
Wat? Met een brug gaat de Verkeersruit over het hele Dommeldal heen. 
De verhoogde weg is ongeveer 900 meter lang en de maximale hoogte is 
4 meter bij de Dommel. Onderzoek wijst uit dat er geen geluidsschermen op 
de brug nodig zijn. 
Waarom? Er is gekozen voor een weg op palen in plaats van een 
boor tunnel van 17 meter diep met twee tunnelmonden van 350 meter lengte. 
De meerkosten van een boortunnel (circa 230 miljoen euro) wegen niet op 
tegen de voordelen voor de natuur. 
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Wat? Bij Laarbeek gaat de Verkeersruit onder de Zuid-Willemsvaart 
door met een aquaduct. 
Waarom? Een brug over de Zuid-Willemsvaart vraagt een grote en 
hoge overspanning zodat binnenvaartschepen er onderdoor kunnen. 
De impact van zo’n brug op de omgeving is zo groot dat gekozen is 
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Wat? Bij het knooppunt Laarbeek komen de verbrede N279 en de nieuwe oost-
westverbinding samen. Er is gekozen voor een slank knooppunt dat weinig ruimte 
vraagt zonder verkeerslichten. 
Waarom? Dit knooppunt zorgt voor een optimale doorstroming van het verkeer 
en minimaal ruimtebeslag. Door deze keuze blijven de sportvelden en de 
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OMLEIDING DIERDONK  
Wat? Bij de wijk Dierdonk in Helmond is gekozen voor een ruime 
omleiding om de wijk heen met twee aansluitingen op de Verkeersruit. 
De Wolfsputterbaan wordt niet verbreed en dient enkel voor de 
ont sluiting van de stad. De verbinding van Dierdonk met de achterliggende 
bossen blijft intact.
Waarom? De lange omleiding spaart de woonkern Dierdonk en de weg 
komt ver van de woningen te liggen. De twee aansluitingen op de 
Verkeersruit zorgen ervoor dat er veel verkeer uit Helmond eenvoudig 
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Kruising water
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Op de website www.deruitbrabant.nl vindt u het meest 
recente nieuws.  

Schrijf u in op de nieuwsbrief van de Ruit via 
www.deruitbrabant.nl en ontvang het laatste nieuws.

 Projectsecretariaat 
De Ruit
T  073 68 08 114
E  deruit@brabant.nl

OP DE HOOGTE BLIJVEN CONTACT

Het is niet te voorkomen dat de nieuwe weg 
natuurgebieden raakt. Daarom wordt er ongeveer 
180 hectare nieuwe natuur terug gebracht. Een 
kwart daarvan moet worden gecompenseerd omdat 
door de nieuwe weg bestaand en nog aan te leggen 
natuurgebied wordt aangetast. De andere driekwart 
van de 180 hectare geldt ter compensatie van 
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Beek en Donk

Lieshout

Gemert
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Bakel
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Someren

Son en Breugel

Best

Veldhoven

Zijtaart

Schijndel

Erp
Boekel

Sint-Oedenrode

Veghel

Nuenen

Gerwen
Nederwetten

Mierlo

Geldrop

N266
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N270

Natuurcompensatie de Ruit 

Huidige gerealiseerde 
Ecologische hoofdstructuur      

nog te realiseren natuur

WAT GEBEURT ER 
DE KOMENDE 
MAANDEN?
Informatiesessies op 13, 14 en 16 oktober
Nu alle onderzoeken zijn afgerond en het 
voorlopig voorkeursalternatief bekend is, 
houdt de provincie op 13, 14 en 16 oktober drie 
infobijeenkomsten van 19 uur tot 22 uur voor 
alle geïnteresseerden. Tijdens deze 
 bijeenkomsten wordt het voorlopig voorkeur-
salternatief in detail toegelicht en kunt 
u vragen stellen: 

• 13 oktober Dorpshuis in Zijtaart 
• 14 oktober Multifunctionele accommodatie 

(MFA) De Koppel in Nederwetten 
• 16 oktober De Traverse in Helmond

Er zijn doorlopend presentaties over de  
 resultaten van de onderzoeken. U kunt tevens 
altijd binnenlopen op de informatiemarkt 
waar provinciale medewerkers u graag te 
woord staan. U bent van harte welkom!

Informatie en advies in oktober
In oktober bespreken de gemeenten en water-
schappen de onderzoeken en het voorlopig 
voorkeursalternatief. Maatschappelijke orga-
nisaties, zoals de Brabantse Milieufederatie, 
ANWB en Brabants Zeeuwse Werkgevers 
buigen zich ook over de plannen en geven een 
advies aan het provinciebestuur. 

Beslissingen in november en december
De provincie verwacht begin november 
het definitieve advies van de gemeenten en  
waterschappen, nadat die laatste de maat-
schappelijke organisaties gehoord hebben. 
Gedeputeerde Staten nemen vervolgens een 
beslissing over het definitieve voorkeurs-
alternatief voor de Ruit. In november wordt 
minister Schultz ingelicht over alle onder-
zoeksresultaten en afgegeven adviezen. 
In november zal de Tweede Kamer zich buigen 
over de definitieve bijdrage van het Rijk van 
268 miljoen euro aan de Ruit.

geluidsoverlast op natuurgebieden. De nieuwe natuur 
wordt gemaakt in het nationale netwerk van natuur: 
de ecologische hoofdstructuur en zoveel mogelijk 
in de directe omgeving van het project. De grootste 
kansen liggen in het Dommeldal. Grote delen van het 
Dommeldal zijn nu nog landbouwgrond, die natuur 
kunnen worden.

Op verzoek van de Tweede Kamer is voor deze vier 
aparte delen een Maatschappelijke-Kosten-
Batenanalyse (MKBA) gemaakt. Hiermee wordt 
berekend hoeveel een project aan baten oplevert 
afgezet tegen de investeringen die het project kost. 
Deze analyse is gemaakt voor zowel een hoog 
scenario waarin de economie in de regio groeit tot 
2030 en een laag scenario waarin de economie 
krimpt. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral de 
‘T-structuur’ en de Verkeersruit een goede maat-
schappelijke  investering zijn. Zelfs in het scenario 
waarin het aantal arbeidsplaatsen in de komende 
15 jaar met 10% zou krimpen, levert elke geïnvesteerde 
euro voor de Verkeersruit ook een euro op. 

In het scenario waarbij de economie de komende jaren 
tot 2030 groeit, levert één  geïnvesteerde euro in de 
Verkeersruit zelfs 4 euro op. Ook de T-structuur brengt 
in het hoog scenario 3 euro op voor elke geïnvesteerde 

euro. Uit de MKBA blijkt ook dat bij de Verkeersruit 60% 
tot 80% van deze opbrengsten direct terugvloeit naar 
de regio. Vooral sectoren als logistiek en handel 
ervaren de positieve effecten van de Ruit. 

In bovenstaande tabel worden voor elke  geïnvesteerde 
euro de gegenereerde inkomsten weergegeven. 
Bijvoorbeeld: bij het T-alternatief brengt elke geïnves-
teerde euro 3,2 euro op. 

KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE 4 ALTERNATIEVEN
>> Vervolg van pagina 1

UITKOMSTEN MKBA
T-structuur N279

Veghel-Asten
Oost-west-
verbinding

Verkeersruit

Groeiscenario tot 2030
• 10% meer bewoners
• 17% meer arbeidsplaatsen

3,2 2,9 4,5 4,0

Krimpscenario tot 2030
• 2% minder inwoners
• 10% minder arbeidsplaatsen

0,7 0,5 1,2 1,0



9 oktober 2014Rond de Linde  Nr.  41

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 oktober
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur
Zondag 09.00 uur

Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

t/m 11 oktober
Collecte Brandwondenstichting

26 oktober tot 1 november
Collecte Diabetesfonds

Donderdag 9 oktober
20.15 uur Hermitage, 

Alleen liefde kan u redden
Het Klooster

Vrijdag 10 oktober
20.00 uur Kienavond 
Dorpshuis in Lieshout.

10-11-12 oktober
Theo Hendrix toernooi van 

Honk- en Softbalclub Nuenen
sportpark De Lissevoort

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober
13.00-17.00 uur 

Kunst met een grote T
Centrum Nuenen

Zaterdag 11 oktober
12.00 en 15.00 uur Open dag 

bij Speelkr8
Hurksestraat 18-06 in Eindhoven

Zaterdag 11 oktober
19.30 uur Gala Dinner Show John de 

Bever hotel restaurant De Collse Hoeve 
20.00 uur Najaarsconcert Euphonia

parochiekerk in Aarle-Rixtel

Zondag 12 oktober
TCN veldtoertocht “Dak van Brabant”
start vanaf het NKV-kantine sportpark 

Wettenseind

Zondag 12 oktober
10.00 uur tot 12.00 uur Wandeling 

IVN Laarbeek vanaf de 
Croyse hoeve Aarle-Rixtel.

Zondag 12 oktober
13.30 uur Ierse sessie

Weverkeshof
15.30 uur The Blues Vision
café-restaurant Goesting  

Maandag 13 oktober
15.30-17.00 uur WLG Gerwen 

creatieve workshop
ontmoetingsruimte D’n Heuvel Gerwen

Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober
De Rietpluim viert haar 

25 jarig bestaan.

Dinsdag 14 oktober
14.00 uur Hoe werkt een OV-chipkaart?

Dorpshuis Lieshout
20.15 uur Wereldband, Playground

Het Klooster

Woensdag 15 oktober
19.30-22.00 uur Omgaan met dementie

Goudvinkhof 12 LEVgroep
13.30-16.00 uur Repair Café

Dorpshuis Lieshout

Donderdag 16 oktober
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Orde op de PC
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 16 oktober
9.30 uur tot 11.30 uur ‘Schuif even aan 

tafel bij…’ Roland van Pareren 
KBO ‘t Trefpunt in Het Klooster

Donderdag 16 oktober
20.00 uur Drijehornick  Lezing 

 Onze regio in de middeleeuwen
Dassenburcht Jacob Catsstraat 1-3 

Donderdag 16 oktober
20.00 uur lezing van Leon Raaymakers

IVN-gebouw De Bimd te Aarle-Rixtel

17 t/m 20 oktober
Dorpsfeest in de vorm 
van kermisattracties

t.h.v. Cafe De Stam, Gerwen

Vrijdag 17 oktober 
Kermis Gerwen 14.00 uur kindermiddag 
19.30 uur officiële opening door Heilig 
Kruisgilde en Drumfanfare Jong Leven

Vrijdag 17 oktober
20.15 uur Op sterk water, 

Het wonderbaarlijke improvisatieavontuur
Het Klooster

Zaterdag 18 oktober
Kermis Gerwen

14.00 uur Familiedag met PHOXY en 
optreden van Punt & L
Café De Stam Gerwen

Zaterdag 18 oktober
11.00 uur Kermis-rikken
19.00 uur Kermisloterij
Café De Stam Gerwen

Zaterdag 18 oktober
20.00 uur Nuenen zal het zich lang 

heugen…
Brassband de Vooruitgang

Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 11 oktober 18.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 12 okt. 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger dhr. P. de Witte.

Misintenties
Zaterdag 11 oktober 18.30 uur: Henk 
Deenen; Pastoor van Oosterhout.
Zondag 12 oktober 11.00 uur: Frans 
en Thera van Gent-van de Rijt; Tijn en 
Jo Smits-Kuijten; Piet van Heijst;    Ge-
orge Lie; Tiny van Grotel en Lies van 
Grotel-Verberne; Toon Aarts; Nelly 
Thijssen-Janssen; Mevrouw Verlijs-
donk-Willems; Gerard van Roosmale 
(vanwege herdenking huwelijk); Wil-
helmina Korstee-Nijenhuis; Antonia 
Ramaaker-Hansman; Door Kortstee-
Ramaaker; Zus Teunisse-Rooijackers.

Mededeling
In het Parochienieuws staat een fout 
met betrekking tot het tijdstip van het 

examenconcert van Tom Suters in de 
Clemenskerk. Het concert is op zater-
dag 8 november om 20.00 uur.
 
St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 oktober 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Karel en Mien Scheper-v.d. Linden; 
Pastor Freek Groot; Sjef en Lena Saris.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 okt.09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Barbara Kuijpers; Piet Coolen; Frans 
Saris; Harrie Kuijpers en Dina Kuij-
pers-Theunissen; Bart Thoonen. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 12 oktober. Voorganger: ker-
kelijk werker P. Flach. Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor 
KerkinActie, werelddiaconaat. Open 
Huis op donderdag van 10.00-12.00 
uur. U bent van harte welkom voor 
ontmoeting bij een kop koffie of thee! 
Meer informatie over activiteiten op 
onze website.
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 9 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Johannes Leo-
nardi, belijder; gedachtenis van H. Di-
onysius, Rusticus en Eleutherius, 
martelaren. 
Vrijdag 10 okt. 07.15 uur H. Mis, H. 
Franciscus Borgia, belijder. 
Zaterdag 11 okt. 08.30 uur Feest van 
het Moederschap van de H. Maagd 
Maria. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 12 okt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 18de zondag na Pinksteren; 
kinderzegen. 
Maandag 13 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Eduardus, koning en 
belijder. 
Dinsdag 14 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Callixtus I, paus en 
belijder. 
Woensdag 15 okt. 07.15 uur H. Mis, 
H. Theresia van Avila, maagd.         

Stephan Optiek    
verhuist naar nieuw pand
Op 30 mei van dit jaar opende Stephan Optiek een prachtige winkel aan de 
Steenweg 52 Helmond op steenworp afstand van de plek waar ze voorheen 
zaten. In dit nieuwe, ruimere pand kunnen ze hun klanten nog beter van 
dienst zijn. Zo beschikken ze over een tweede refractieruimte, meer ruimte 
voor de presentatie van de collectie en meer ruimte en privacy voor de klant. 
‘Persoonlijke aandacht, kwaliteit en service’ typeert alweer 12 1/2 jaar waar 
Stephan en echtgenote Anne-Lou voor staan. Daar nemen ze samen met 
hun enthousiaste medewerkers Nick, Lieke en Maria alle tijd voor.
De ruime opzet van de nieuwe winkel 
biedt de klanten meer comfort. Je 
kunt er rustig rond kijken, een kop 
koffie drinken en een praatje maken 
terwijl je bril wordt schoon gemaakt 
of zij je kennis laten maken met de 
laatste nieuwtjes op het gebied van 
design en materiaal. Stephan: “Alle 
brillen uit de collectie zijn door ons 
met zorg geselecteerd. Wij doen daar-
bij geen concessies aan de kwaliteit. 
Ook voor de glazen gaan wij uitslui-
tend voor het allerbeste. Zo zijn alle 
glazen die wij leveren altijd voorzien 
van de helderste ontspiegeling.” Van 
veel grote merken zoals Theo, Anne 
et Valentin, Blac, Rolf, Ørgreen en 
Chanel heeft Stephan Optiek de ex-
clusiviteit voor deze regio. Naast de 

exclusieve merken kun je bij Stephan 
Optiek ook terecht voor een eenvou-
digere bril tegen een alleszins accep-
tabele prijs. Voor elke beurs wat wils 
maar dan wel weer binnen de Stephan 
Optiek kwaliteitsnormen. De bril 
moet goed zijn ongeacht de prijs. Ook 
levert Stephan Optiek alle soorten 
contactlenzen die zij uiteraard vak-
kundig aanmeten. En kinderen mo-
gen bij Stephan Optiek hun eigen bril 
maken, uiteraard met hulp van Nick 
of Lieke. 

Het bedrijf straalt enthousiasme en 
kwaliteit uit, een plek om op je gemak 
een bril uit te zoeken. Stephan Optiek 
verwelkomt u graag in haar nieuwe 
winkel aan de Steenweg 52!

Opening Zorgatelier-Nuenen
Zorgatelier Nuenen biedt een creatieve dagbesteding voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met beginnende dementie. 
Kleinschalig, toegankelijk en persoonlijk.

In Brabant zijn een beperkt aantal 
plekken waar mensen met niet aange-
boren hersenletsel naar toe kunnen 
wanneer zij uit het ziekenhuis of revali-
datiecentrum ontslagen zijn. Gelukkig 
komen er meer kleinschalige zorgin-
stellingen die een dagopvang bieden en 
lokaal in deze behoefte kunnen voor-
zien. 
In augustus is het Zorgatelier Nuenen 
gestart om ook aan de oostkant van 
Eindhoven voor het gebied Dommel-
vallei en Laarbeek een creatieve dag-
besteding te verzorgen. In een gemoe-
delijke huiselijke sfeer doen wat kan, 
en rust wanneer nodig. De insteek is 
om het mooie dagen voor de deelne-
mers te laten zijn en verlichting te bie-
den aan de mantelzorgers.  
Het Zorgatelier wordt geleid door Jos 
Taheij. Hij heeft in Tilburg psycholo-

gie gestudeerd en is afgestudeerd neu-
ropsycholoog. Als coach begeleidt hij 
mensen in een eigen praktijk en is er-
varingsdeskundig op het gebied van 
mantelzorg. Samen met zijn vriendin 
Irene en vrijwilligers wordt het zorga-
telier gerund. Met kennis en ervaring 
maar bovenal met empathie en en-
thousiasme willen zij zorgdragen voor 
een prettige sfeer en een stimulerende 
omgeving. 
Hebt u interesse of wilt u zich aanmel-
den, bel of mail. Ze maken dan een af-
spraak voor een kennismakingsbe-
zoek. In dit gesprek bekijken ze of uw 
wensen en behoeften aansluiten bij de 
mogelijkheden die het zorgatelier 
biedt. De openingstijden zijn maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, er 
wordt een vergoeding gevraagd van      
€ 40,-  per dagdeel, een hele dag € 80,- 
inclusief maaltijd. Locatie: Den Bin-
nen 5, 5674 TW Nuenen (Eeneind). 
Telefoon: 040-843 7515 of 06-20 82 05 
26. E-mail: zorgateliernuenen@gmail.
com. www.zorgatelier-nuenen.nl

Inzameldagen voor 
Stichting Speelkr8 
Stichting Speelkr8 organiseert weer 
een aantal inzamelweekenden. Het 
gaat om de inzameling van (gebruikt) 
speelgoed en fietsen voor kinderen. 
Alles wordt gebruikt voor kinderen in 
de regio uit gezinnen die het financi-
eel niet breed hebben.  Zaterdag 25 en 
zondag 26 oktober;  Zaterdag 1 no-
vember en zondag 2 november. Van 
12.00-15.00 uur in Speeltuin De Kie-
vit, Kerkstraat 10 in Nuenen.
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Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

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

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”

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

MODESHOW / 
DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 21 oktober 
organiseert Modehuis Rovers 
in de Gasterij Jo van Dijkhof 

een modeshow met aansluitend 
een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze herfst/winter 
collectie aan u presenteren.

De modeshow begint om 10.30 uur. 
De zaal is geopend vanaf 10.15 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

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! 

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren

groot assortiment tuinplanten

Heideplanten
BloemBollen
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Info: orientalparadise@hotmail.com

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

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
ORIENTAL PARADISE

Speciale afhaalmenu’s Oktober
A: voor 2 personen B: voor 2 personen

1) Kroepoek 1) Indische Kroepoek
2) Mini loempia’s (4st.) 2) Gebakken Krab (4st.)
3) Saté Ajam (2st.) 3) Saté Ajam (2st.)
4) Babi Pangang 4) Ebi Tempura (nieuw)
5) Foe Yong Hai  Gefrituurde garnalen
6) Kipfilet in 5)  Tongfilet met ananas
 Szechuanese Saus 6) Ossenhaasfilet in 
7) Koe Loe Yuk  oestersaus  
 Varkensvlees in  7) Kipfilet in
 zoetzuresaus  Szechuanes Saus  
8) Gestoomde Rijst 8) Gestoomde Rijst 

€ 16,50 € 20,50

chinese omelet
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Door Nannie van den Eijnden

De Stichting CAN bestaat al sinds 1973 en is in de loop van de jaren flink 
geprofessionaliseerd dankzij de inzet van de verschillende besturen. Vooral 
ook dankzij de drijvende krachten Yolanda en Thérèse, die beiden al jaren 
actief zijn binnen het algemeen bestuur.

Nuenenaren nader 
belicht...... 

een dubbelportret

Yolanda de Muijnck en    
Thérèse Rueb, bestuurslid

Stichting CAN

Ze vervullen ieder een unieke rol. Yo-
landa is al 25 jaar betrokken als inhou-
delijk coördinator en tekendocent. Ze 
overlegt met de docenten over het les-
programma en houdt hen bij de les. 
“Mensen kopen een cursus bij ons. De 
docenten moeten kwaliteit leveren. Ze 
moeten op de hoogte zijn van de ont-
wikkelingen in de kunst, vakmatig 
goede ondersteuning geven in de les, 
o.a. met boeken, vooraf een leerplan 
indienen en nadenken over hun eigen 
doen en laten”. 

Thérèse trad 14 jaar geleden toe tot 
het bestuur. Ze heeft zelf jarenlang 
met heel veel plezier cursussen ge-
volgd bij de Stichting Culturele Activi-
teiten Nuenen (pottenbakken, aqua-
relleren, beeldhouwen, modeltekenen 
en vilten) en vindt het fijn om iets te-
rug te doen. “Dit vrijwillige bestuurs-
werk brengt heel veel voldoening. We 
zijn een goed samenwerkend team, 
evenals de rest van ons bestuur en de 
overige vrijwilligers. Ik geef nu een 
zinvolle invulling aan mijn tijd en het 
is leuk om je in te zetten voor de Nue-
nense gemeenschap. Als je ergens gaat 
werken, moet je je inzetten voor het 
doel en niet pionieren voor jezelf” 
vindt ze. “Gewoon doen wat er gedaan 
moet worden”. Beeldhouwen doet ze 
nog steeds en ze houdt zich ook veel 
bezig met patchwork. “Ik had creatie-
ve ouders” verklaart ze haar veelzijdi-
ge bezigheden. 

“Thérèse en ik vullen elkaar aan”, ver-
telt Yolanda. “Zij is heel praktisch en 
accuraat. Door mijn opleiding als do-
cent beeldende vorming ligt mijn ac-
cent meer op het inhoudelijke. We 

hebben samen de vorige coördinator 
opgevolgd, toen zij wegging en heb-
ben de stichting samen met de pen-
ningmeester draaiende gehouden. Het 
valt niet mee om zo’n organisatie te 
leiden. Je moet er affiniteit mee heb-
ben en je handen kunnen laten wap-
peren” vervolgt ze. “We bespreken 
met de docenten het programma en 
inventariseren de ideeën, zodat we al-
tijd een programma kunnen aanbie-
den dat actueel en vernieuwend is”. 

Ze vindt dat Thérèse gouden handen 
heeft voor de stichting. “Het inrichten 
van tentoonstellingen is in feite het 
werk van de docenten zelf, maar Thé-
rèse is daarin zeer ondersteunend. Ze 
onderhoudt de contacten met Het 
Klooster en schakelt de dorpswerk-
plaats in voor het maken van b.v. bok-
ken voor de beeldhouwcursus. Ze ziet 
wat er nodig is en kan dat goed bege-
leiden”. Als er zich tijdens een cursus 
een probleem voordoet dat te maken 
heeft met het gebruik van het lokaal 
kan Thérèse worden gebeld. Dan  pro-
beert ze het probleem vervolgens op 
te lossen. De docenten kunnen op 
haar terugvallen en de cursisten vin-
den het prettig dat het bestuur zo be-
trokken is. 

Locatie
Het CAN is al een aantal jaren geves-
tigd in Het Klooster. Het CAN voelt 
zich thuis in zo’n karakteristiek ge-
bouw met een heel gunstige ligging. 
We voelen ons momenteel gesteund 
door het management van Het Kloos-
ter en hebben een zeer succesvolle 
‘Open Dag’ gehad met volop aanmel-
dingen. 

Oorsprong
Het CAN is ooit begonnen als “Het 
Jeugdatelier” in een garage in Nuenen 
naar het voorbeeld van “De Werk-
schuit” uit Amsterdam. Dat was één 
van de eerste creativiteitscentra in 
Nederland in de tijd van de ‘Vrije Ex-
pressie’. Later zijn er leerdoelen ont-
wikkeld en werd de basis gelegd voor 
‘kunde’: bij het vak tekenen en schilde-
ren bijvoorbeeld leren de cursisten 
o.a. over kleur, vorm, licht en donker, 
compositie, perspectief en textuur en 
technieken. Hiermee worden ze on-
dersteund bij het maken van werk-
stukken.

Waar CAN voor staat
Kunst is voor iedereen en van ieder-
een, maar niet zonder meer. Een cen-
trum voor de kunsten wil kunst toe-
gankelijk maken door: het kijken naar 
kunst, het praten over kunst en het 
zelf uitvoeren van beeldende opdrach-
ten. Er wordt lesgegeven door profes-
sionele kunstenaar-docenten. Zij zijn 
getraind in het werken met mensen, 
die geïnteresseerd zijn in kunst. Het 
CAN heeft dezelfde structuur als het 
Kunstkwartier en CKE en werkt met 
gediplomeerde docenten met een di-
dactische aantekening. Het is de ambi-
tie van CAN om steeds meer kinderen, 
jongeren en volwassenen enthousiast 
te laten worden voor kunst.

Zwaar weer
Sinds kort heeft de stichting een nieu-
we voorzitter en een nieuwe secreta-
ris. Ze willen er de schouders onder 
zetten en doen dat ook. Het is belang-
rijk om de activiteiten voort te zetten 
en stevig te verankeren in Nuenen. 
“We willen ervoor zorgen dat het 
CAN blijft. We zijn in zwaar weer te-
recht gekomen als gevolg van de ver-
mindering van subsidie. We draaien 
dankzij de geweldige inzet van vrijwil-
ligers. Op de cursusadministrateur en 
de docenten na werkt iedereen vrijwil-
lig” benadrukt Yolanda. De organisa-
tie heeft een brandbrief gestuurd aan 
de gemeente. 
www.stichtingcan.nl

Volle zaal bij informatieavond 
Woongroep van ouderen
Geluk, welbevinden, privacy, informele zorg, intensief nabuurschap en 
geen eenzaamheid. Dit zijn samengevat de kwaliteiten die horen bij het 
‘wonen in een groep’, volgens de sprekers die op 29 september in het Kwet-
ternest in Nuenen een groep van zo’n 60 belangstellenden informeerden 
over dit onderwerp.

Initiatiefnemers Jan Kempers en 
Noortje van den Broek waren blij ver-
rast met de grote opkomst. Er waren 
meer aanmeldingen dan er plaats was. 
De reacties van de bezoekers waren 
zeer lovend met als topper: “Ik ben 
nog positiever geworden over een der-
gelijke woonvorm.”

Koosje van der Horst en Toon Pijpers 
hielden een bevlogen verhaal over hun 
woongroep van ouderen in Boxmeer, 
waarna Kitty Hesen en Linda Luijten 
van Kilimanjaro-Wonen hun rol als 
professionele ondersteuners ver-
woordden. Kitty en Linda hebben veel 
ervaring bij wooninitiatieven, waarbij 
de bewonersgroep zélf hun wensen 
formuleert en zij het financiële, orga-
nisatorische en bouwkundige kader 
verzorgen.
Opvallend die avond was de nadruk 
op privacy en de vrijheid om al dan 
niet mensen binnen de woongroep te 
ontmoeten. Het project in Boxmeer 
heeft verschillende gemeenschappe-
lijke ruimtes. Een koffieruimte, lo-
geerkamer, atelier en tuinkamer. Die 
leveren een duidelijke meerwaarde 
op, maar vormen verder geen ver-
plichting. De onderlinge betrokken-

heid leidt echter wel tot een vermin-
derde zorgvraag en dat is in deze tijd 
bijzonder actueel.

Natuurlijk bevinden ouderen zich in 
deze tijd in andere financiële omstan-
digheden dan toen de woongroep in 
Boxmeer begon. Bovendien duurt het 
ook even voordat zo’n project gereali-
seerd wordt. Maar het begint bij het 
enthousiasme van een groep mensen 
en dan volgt de rest. De peilinglijst die 
Jan en Noortje hebben rondgedeeld 
zullen hierover uitsluitsel geven. Dit 
formulier kan men sturen naar Oran-
jestraat 10 5671 HJ Nuenen. Niet ge-
weest en toch belangstellend, stuur 
dan even een mailtje naar j.kempers@
onsnet.nu en de informatie komt naar 
u toe.

Voor meer informatie zie ook de web-
sites van de aanwezige sprekers: 
www.voormekaar.wordpress.com
over de woongroep in Boxmeer.
www.Kilimanjarowonen.nl
over de professionele ondersteuners 
van woongroepen.
www.zorgelooshuis.nl 
over de provincie brede discussie hoe 
verder met senioren 3.

Start nieuw 
programma 
ComputerCafé
Op donderdag 16 oktober gaat het 
eerste ComputerCafé van het najaar 
van start. Eerste thema is Orde op de 
PC. Volgende onderwerpen zijn Lezen 
op de Tablet; Android Tablets; One 
note; Veilig online; Google Maps; 
Facebook; Excel; de iPad en Mobiel 
Bankieren.
 
SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen, orga-
niseren samen deze korte workshops 
tegen een kleine vergoeding (€ 3,50) 
bedoeld voor zowel 50 Plus als 50 Min. 

ComputerCafé, vanaf 16 oktober op 
donderdagen tussen 9.00 uur en 9.30 
uur. Locatie: nieuwe Bibliotheek aan 
de Jhr. Hugo van Berckellaan 18 in 
Nuenen, t.o. het Weefhuis. Zie ook 
www.bibliotheekdommeldal.nl.

Wegens succes 
zaterdag weer 
Kofferbakverkoop
Afgelopen zaterdag was er op Boord 4 
in Nuenen een kofferbakverkoop. Een 
erg druk bezochte dag en veel mensen 
hebben dingen aan kunnen schaffen 
waar ze al geruime tijd naar op zoek 
waren. 

Toch zijn niet alle spullen verkocht en 
ook is er weer een nieuwe lading spul-
len binnengekomen. Denk aan bestek, 
gitaren, kinderboeken, speelgoed, 
fietsen, tuinmeubelen, mobiele tele-
foons etc. Vandaar dat zaterdag 11 ok-
tober van 11.00-15.00 uur de deuren 
weer openstaan op Boord 4 in Nue-
nen.

Yolanda de Muijnck en Thérèse Rueb

Keep looking up
Geniet nog even van het park in Nuenen zoals het er nu bij ligt, gezien 
vanaf het kerkplein.           
(foto Peter Coppens)

Strabrecht College 
Brainportschool
Vanaf 1 oktober is het Strabrecht College, samen met nog twee andere scho-
len voor voortgezet onderwijs in de regio, het Jan van Brabant College (Hel-
mond) en het Heerbeeck College (Best), officieel Brainportschool. Door 
omgevingsgericht onderwijs en het werken aan 21e-eeuwse vaardigheden, 
zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit en samen-
werken, willen Brainportscholen het leren nog aantrekkelijker maken.

In een samenleving waarin leerlingen 
moeten kunnen samenwerken en 
communiceren, kritisch en probleem-
oplossend moeten denken en boven-
dien ICT-vaardig, creatief en taalvaar-
dig moeten zijn, kunnen we niet meer 
volstaan met uitsluitend klassikale les-
sen en theoretische toetsen. 

De leerlingen uit de 21e eeuw willen 
de kennis die ze op school krijgen aan-
gereikt, kunnen toepassen in een bui-
tenschoolse omgeving, hun talenten 
ontwikkelen door  ervaring op te doen 
in de praktijk en zelf de verantwoorde-
lijkheid te nemen voor hun eigen leer-
proces. Omdat de Brainportregio ook 
sterk internationaal georiënteerd is, 
wordt er ook een internationale oriën-
tatie van de leerlingen verwacht.

De drie scholen hebben daarom sa-
men met Brainport Development het 
concept ‘Brainport School’ ontwik-
keld. In de praktijk betekent dit dat 
scholen nadrukkelijk gaan samenwer-
ken met bedrijven en instanties in de 
regio bijvoorbeeld in de vorm van pro-
jecten, excursies, gastlessen, presenta-
ties of het uitvoeren van opdrachten 
die door bedrijven worden geformu-
leerd. Samenwerking vindt plaats op 
verschillende gebieden: techniek, de-
sign, automotive, duurzaamheid en 
food. 

 Leerlingen kunnen op deze manier 
ervaring opdoen in de regio en wor-
den daardoor beter voorbereid op hun 
vervolgstudie en op een carrière in de 
Brainportregio.

Vier ziekenhuizen slaan de handen ineen met Netwerk Boezemfibrilleren

Nog betere behandeling voor patiënten 
met hartritmestoornissen
Vier ziekenhuizen in de regio slaan de handen ineen om patiënten met hart-
ritmestoornissen nog beter te kunnen behandelen. Het Catharina Zieken-
huis, het Elkerliek Ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum en het St. 
Anna Ziekenhuis starten daarom 1 oktober het Netwerk Boezemfibrilleren. 
In alle vier de ziekenhuizen komt hiervoor een speciale boezemfibrillatie-
poli. De cardiologen willen zo optimaal garant kunnen staan voor de kwali-
teit van zorg in de regio Zuidoost Brabant. Een project met een dergelijke 
regionale aanpak is uniek in Nederland.

Boezemfibrilleren is één van de meest 
voorkomende aandoeningen aan het 
hart. Uit wereldwijd onderzoek blijkt 
dat de zorg voor patiënten met hartrit-
mestoornissen dusdanig complex is dat 
deze soms varieert. Dit kan gevolgen 
hebben voor de behandelresultaten van 
de patiënt. Bij de vier speciale boezemfi-
brillatie-poli’s volgen alle patiënten het-
zelfde zorgpad, wordt gedocumenteerd 
wat de risicoscores van de patiënt zijn en 
worden waar nodig behandeling mid-
dels een katheter of hartchirurgie aange-
boden. Uiteraard houden de specialisten 
van de deelnemende ziekenhuizen on-
derling goed contact om het kwaliteits-
niveau te waarborgen en kennis te delen. 

Op deze manier werken de deelnemen-
de ziekenhuizen aan een efficiënter 
zorgtraject en willen zij het aantal zie-
kenhuisopnames voor patiënten met 
boezemfibrilleren  beperken. Om de 
kwaliteit van zorg voor patiënten met 
boezemfibrilleren goed te kunnen vol-
gen worden de resultaten van de behan-
deling gestructureerd geëvalueerd. 

Voor deze evaluatie wordt gebruik ge-
maakt van de uitkomstindicatoren zoals 
die zijn vastgesteld binnen Meetbaar 
Beter, een landelijk kwaliteitsinitiatief 
van hartcentra. Het Netwerk Boezemfi-
brilleren zal bovendien wetenschappe-
lijk geëvalueerd worden.
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RKSV Nuenen VR1    
wint ook in Someren
SV Someren VR1 is geen onbekende tegenstander meer. Het laatste jaar 
troffen de huidige hoofdklassers elkaar maar liefst 5 keer. Speelsters en 
begeleiding gaan doorgaans uitstekend met elkaar om. Zo was het ook van-
daag. Er ontspon zich een spannende sportieve wedstrijd waarbij Nuenen 
VR1 met 1-2 aan het langste eind trok. Coach Huub Hendriks van SV Some-
ren verwoordde de winst van RKSV Nuenen VR1 misschien wel het beste. 
“Nuenen was wat effectiever en op een paar momentjes ook slimmer. Dat is 
vandaag beslissend geweest”.
Nuenen VR1 was zeker het eerste half 
uur de betere ploeg. De organisatie 
was goed en het team probeerde van 
achter uit te voetballen. Dat lukte goed 
omdat Someren zichtbaar moeite had 
het verdedigend neer te zetten. Toen 
dat eenmaal lukte stond wel de 0-1 op 
het bord. Eerst was er een corner van 
Ellen van der Hulst waarbij Nicole 
Vervoort haar voet net niet voldoende 
tegen de bal kon plaatsen. 

Na een actie van Lot Jochems draaide 
Van der Hulst zich op de achterlijn 
vrij, waarbij ze Marijke Verheijen in 
stelling bracht. Haar schot ging echter 
via het hoofd van verdedigster Schee-
pers over. Een goede aanval over 
rechts kon vervolgens door opnieuw 
Verheijen niet goed worden verwerkt. 
Toch was het toen snel raak. Een cor-
ner van Ellen van der Hulst werd door 
Eefje van Stiphout uitstekend inge-
kopt. 0-1. 
Op dat moment zeker een verdiende 
voorsprong. In die fase zat er zelfs 
meer in, maar de groen witten waren 
wat te gehaast in de eindfase. Someren 
had de organisatie nu wel beter staan 
en kwam er geregeld gevaarlijk uit via 
hun linkerkant. Monique Saes deelde 
daar enkele speldenprikken uit. Tot 
grote kansen leidde dit echter niet. 
Een buitenkans kwam er echter wel 
toen de scheidsrechter in de 36e mi-
nuut naar de elfmeterstip wees. En die 
strafschop werd onberispelijk door 
Scheepers ingeschoten 1-1.
De tweede helft ging gelijk op. Er werd 
aardig gevoetbald zonder dat er grote 
kansen ontstonden. Een schot van 
Bankers werd nog gepareerd door 
Britt Boerema en aan de andere kant 
hoefde keepster Stultiëns niet op te 
treden. Tot de 69e minuut toen Ellen 
van der Hulst aan de rechterkant werd 

weggestuurd. Een actie waarbij ze 
eerst haar directe tegenstandster af-
schudde en vervolgens aan de zijkant 
van het strafschopgebied van zo’n 25 
meter uithaalde. De verbouwereerde 
Stultiëns keek machteloos toe hoe het 
schot over haar heen in het doel be-
landde. Een prachtig doelpunt. SV So-
meren probeerde daarna met lange 
halen gevaar te stichtten, maar Nue-
nen bleef ondanks dat het te weinig 
voetbalde, gemakkelijk overeind.

Voetbal

Rikken bij de 
RKSV Nuenen
Vanaf vrijdag 17 oktober gaan de 
wekelijkse traditionele rikavonden 
weer van start in de kantine van de 
RKSV Nuenen aan de Oude Landen 
op de Pastoorsmast 14. Op 27 maart 
2015 vindt de grandioze finale 
avond plaats.

Er wordt iedere vrijdagavond vanaf 
20.15 uur gespeeld met uitzondering 
van de Kerst- en Nieuwjaarsperiode 
en carnaval.
De nieuwe kantine uitbaters, Bart en 
Marina van de Ven, zullen er alles aan 
doen om het bekende gezellige karak-
ter van de rikavonden, in stand te hou-
den.
De vele vaste deelnemers weten het al 
lang maar er zijn iedere avond vele 
mooie prijzen te winnen waaronder 
de bekende wekelijkse levensmidde-
lenmand. Ook voor de loterij zijn er 
wekelijks hele mooie prijzen beschik-
baar.
Voor meer info; Hans de Vries 06-40 
32 04 19, Antoon Hurkmans 06-10 28 
97 97 of kantine Sportpark 040 -283 
32 54.

400 enthousiaste deelnemers op het Pezzaz open
Van 22 september tot en met 28 september heeft op Tennispark de Lissevoort het Pezzaz open 35+ dubbeltoernooi 
plaatsgevonden. Het was de 23e editie van dit jaarlijks terugkerende tennistoernooi en voor de vierde keer op rij 
was restaurant Pezzaz de hoofdsponsor. Met maar liefst 428 deelnemers uit Nuenen, Eindhoven, Son en Helmond 
zat het toernooi volledig vol. De maar liefst 16 prachtige kunstgrasbanen die De Lissevoort ter beschikking heeft, 
waren niet voldoende om iedereen te plaatsen. Een groot aantal mensen is uitgeloot.

mes, heeft het toernooi in goede ba-
nen geleid en alle planningsprobleem-
pjes en verzoeken van deelnemers 
gedurende het toernooi verwerkt en 
opgelost. De woensdagavond dreigde 
letterlijk in het water te vallen door de 
hevige regen- en onweersbuien aan 
het begin van de avond. Gelukkig stel-
de TV Wettenseind belangeloos een 
aantal banen ter beschikking. Toen de 
ergste buien achter de rug waren kon 
een deel van de wedstrijden daar wor-
den gespeeld, waarna de deelnemers 
bij  terugkomst op de Lissevoort  nog 
een hapje en een drankje kregen. Zo is 
er geen vertraging opgelopen.
Hoofdsponsor Pezzaz heeft zowel de 

24 uur Mountainbiken, € 8354,- 
opgehaald; mission completed
Gulbergen24; dat betekent 24 uur mountainbiken op landgoed Gulbergen 
in Nuenen. Joop Roijakkers en Jos van Herk wilden dit ook, maar dan wel 
voor het goede doel “Sta op tegen Kanker”. Op zaterdag 27 september, onder 
schitterende weersomstandigheden, gingen ze om 13.00 uur van start om 
24 uur later en met 431,2 kilometer in de benen te finishen. Een geweldige 
prestatie!
Bijna een jaar werkten Roijakkers en 
van Herk naar dit evenement toe: in 
ruim 200 uur training maakten ze 
meer dan 4000 kilometers. Intussen 
werden er diverse activiteiten op touw 
gezet om zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor “Sta op tegen Kanker”. Het 
streefbedrag € 5000,- werd al snel 
overschreden en naar boven bijgesteld 
tot € 7000,- en ook dat bedrag hebben 
ze ruimschoots binnengehaald! Het 
totaalbedrag dat deze twee heren bij 
elkaar getrapt hebben is uitgekomen 
op € 8354,-  
Het bedrag had nog een eindsprint 
door een mooie actie van Keurslagerij 
Evert Tebak. Een resultaat om trots op 
te zijn! 

Zij zijn hun sponsors, donateurs en 
andere betrokkenen dan ook zeer 
dankbaar voor hun gulle giften en on-
dersteuning. Met een fantastisch ge-
voel kijken ze terug op deze geweldige 
actie en op het voortreffelijk georgani-
seerde evenement.

Meer info www.staoptegenkanker.nl/
JoopJos4cancer FB: JoopJos Roijak-
kersHerk.

Joop Roijakkers en Jos van Herk met in 
hun midden Keurslager Evert Tebak, 
een van de vele sponsoren.

Nieuwe zwemmertjes Z&PV 
Nuenen maken debuut
Een nieuw seizoen betekent ook dat er nieuwe zwemmertjes hun debuut gaan 
maken in een wedstrijd. Voor Diede Struijk (2004), Minke Braat, Nienke van 
Lieshout, Erica Sledders (allen uit 2005) en Liselot van der Velden (2007) was dat 
afgelopen zondag tijdens de eerste Swimkick wedstrijd van 2014-2015. Een mooi 
debuut, want met z’n vijven wonnen ze 6 medailles. Liselot met 7 jaar de jongste 
van het stel maakte er direct een gouden debuut van.

Bij de iets verder gevorderde zwemmers (minioren) zwommen 7 van de 12 
zwemmers van Z&PV Nuenen naar 1 of meerdere medailles. Marit Verspaget 
zwom in  de 200m schoolslag naar goud en pakte een limiet voor de Brabantse 
Kampioenschappen, Sade Adetunji behaalde het zilver en Bram Zwetsloot zilver 
bij de jongens. Tweemaal brons was er verder voor Jasper van der Knaap (2004), 
met als extra bijzonderheid 4 pr’s.
Overige medailles: 100m rugslag: Chris Verhoeven (1.22.31 goud) 200m rugslag: 
Laura Bogers (3.08.02 zilver), 100m schoolslag: Flore Meulendijks (1.39.40 zil-
ver) 100m vrijeslag: Chris (1.11.00 goud), Flore (1.27.79 brons)
Lijkt zwemmen je leuk? Stuur dan een mailtje naar wedstrijdzwemmen@zpvnu-
enen.nl dan nodigen we je uit om een keertje mee te komen doen!

De hele ploeg van Z&PV Nuenen in Deurne.

Tennis

Zwemmen
Sponsor en organisatie van Pezzaz open.

Wielersport

Kienavond 
Lieshout 
De Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout houdt op 10 oktober een kien-
avond in het Dorpshuis  aan de Groten-
hof in Lieshout. Er is een jackpot bij het 
kienen! 
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.00 uur geopend. 
Iedereen is welkom.

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Met gemiddeld 40 wedstrijden per 
avond, 50 halve finales op zaterdag en 
25 finales op zondag zijn er veel wed-
strijden gespeeld op allerlei niveaus. 
De poules waren ingedeeld op actuele 
rating tussen de 3,6 en de 9,9. Het pu-
bliek dat gedurende de hele week vol-
op aanwezig was, heeft spannende en 
sportieve wedstrijden gezien.
De organisatie, die bestaat uit zes da-

deelnemers als het publiek uitgebreid 
verwend. Elke dag heerlijke verse soep 
en borrelhapjes, fantastische amuse-
gerechtjes op de vrijdagavond en 
heerlijke Teppanyaki-gerechten op 
zondagmiddag. Al deze lekkernijen 
werden zeer gewaardeerd door de gas-
ten. De toernooicommissie is heel blij 
met deze geweldige hoofdsponsor. 
Mede dankzij Restaurant Pezzaz is het 
toernooi uitgegroeid tot een van de 
meest bekende en populaire toernooi-
en in de regio. Met super mooi weer in 
het finaleweekend is het toernooi suc-
cesvol afgesloten met een vol terras, 
een uitgelaten sfeer en veel blije prijs-
winnaars.

Vijftig jaar 
biljarten bij Apollo
Biljartvereniging ‘Apollo’ bestaat al 
50 jaar en telt nog enkele leden die 
er al vanaf de oprichting bij zijn. 
Deze opmerkelijke feiten mochten 
natuurlijk niet onopgemerkt voor-
bij gaan en op 23 september l.l. werd 
dan ook een mooie jubileum avond 
georganiseerd. Dit gebeuren vond 
plaats in het huidige clubhuis bar 
‘van Gogh’  aan het park.

Op deze goed bezochte avond werden 
de 50 jarige jubilarissen de heren Jan 
van Maasakkers en Wim de Louw in 
de bloemetjes gezet door de voorzitter 
de heer Henk Foederer. Ook de ge-
meente Nuenen, vertegenwoordigd 
door de wethouder sportzaken de 
heer Pernot, liet zich niet onbetuigd 
en huldigde ook uitgebreid de jubila-
rissen. Namens de gemeente werd het 
boekwerk ‘boerderijen in beeld’ aan-
geboden. In al deze festiviteiten werd 
ook de heer Antoon Hurkmans be-
trokken, deze vierde zijn 40 jarig jubi-
leum. Met het bekendmaken van de 
uitslagen van de afgelopen competitie 
werd het officiële gedeelte afgesloten. 
Onder het genot van de nodige hapjes 
en drankjes werd er nog een hele poos 
gezellig nagekletst en werden de her-
inneringen alsmaar mooier en de ver-
halen alsmaar sterker  en het duurde 
tot in de kleine uurtjes voordat de laat-
ste gasten huiswaarts keerden. De ver-
eniging kan terug zien op een mooie 
en geslaagde avond! Voor wie interes-
se heeft in de biljartsport en deze ge-
zellige club; men kan nog enkele leden 
gebruiken.
Aanmelden kan bij  h.foederer@ons-
brabentnet.nl of bij het secretari-
aat bjmvanderwiwlwn@onsnet.nu

Biljarten

Rond de Linde
het enige Weekblad 

dat geheel door 
Nuenense 

ondernemers 
wordt vervaardigd
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Tennis

Honk- en Softbal

Badminton

Waterpolo

Wielersport

P R O G R A M M A
Voetbal

Vaandelteam BCL 
zet prima reeks neer
In de vierde afdeling van de tweede 
klasse is BCL-1/BouwCenter Swinkels 
met een héle goede reeks bezig. Na 
een gelijkspel in de eerste wedstrijd 
werden de tweede, derde en vierde 
wedstrijd met veel overwicht en dui-
delijke uitslagen gewonnen. Door 
deze drie dikke overwinningen staat 
het Lieshoutse mixteam inmiddels 
fier bovenaan in deze tweede klasse.

BC Oss-3 - BCL-1               0-8
In de uitwedstrijd tegen het derde team 
van BC Oss wist BCL-1/BouwCenter 
Swinkels alle wedstrijden te winnen. In 
de dubbelpartijen hadden Mark van 
Melick en Luc Musters het in de eerste 
set nog moeilijk, maar werd de set wel 
binnengehaald (20-22). In de tweede 
set werd het verschil duidelijk gemaakt 
en werd er makkelijker gewonnen (13-
21). Boukje van der Werf en Nienke 
Houët lieten het niet zover komen in 
hun dubbelpartij: zij wonnen in twee 
duidelijke sets. In de singlepartijen 
werd alleen Nienke Houët enigszins 
uitgedaagd. Zij had dan ook drie sets 
nodig, maar wist uiteindelijk wel te 
winnen. Luc Musters, Mark van Melick 
en Boukje van der Werf wonnen hun 
singlepartij in twee sets. 

Opening nieuwe tennisbaan 
TV de Raam Lieshout
In de  aanloop van de opening van de nieuwe “tennisbaan 9” vonden eerst de 
jeugdclubkampioenschappen enkel plaats. Na de poulewedstrijden van vrijdag 
en zaterdag werden in de middag de finales op de nieuwe “baan 9” gespeeld. In de 
categorie jongens tot en met 10 jaar won Thijs de Wit vrij gemakkelijk van Han-
nes Boudewijns. Anouk van de Aa was te sterk voor Carlijn Swinkels in de cate-
gorie meisjes tot en met 16 jaar. En na een spannende, twee en een half uur du-
rende wedstrijd trok Niels Boudewijns aan het langste eind en won in de 
categorie jongens tot en met 16 jaar van Tim van de Ven.

De officiële opening startte met een demonstratiewedstrijd tussen Bowen 
Straatman en Dick Rooyendijk. Dick is de nieuwe aanwinst en zal voor volgend 
seizoen samen met Zoë de trainingen voor zijn rekening nemen. Na een heerlij-
ke barbecue werd er meteen goed gebruik gemaakt van de nieuwe baan met een 
gezelligheidstoernooitje. De avond werd afgesloten met een gezellige feestavond.
Namens het bestuur willen we de vrijwilligers die een grote bijdrage hebben ge-
leverd aan het realiseren van de nieuwe baan zeer bedanken want zonder hun 
hulp was het niet gelukt.

Veldtoertocht Dak van Brabant 
Zondag 12 oktober kan iedere liefhebber meedoen aan de veldtoertocht 
Dak van Brabant met vertrek vanuit Nuenen. Dak van Brabant is een moun-
tainbiketocht voor ATB-ers die tussen 8.30 en 10.00 uur op hun fiets stap-
pen bij de NKV-kantine op sportpark Wettenseind in Nuenen. 
Deelnemers kunnen kiezen uit drie 
routes: 30, 40 en 50 kilometer met de 
mogelijkheid om het Dak van Brabant 
te beklimmen. Het Dak van Brabant is 
met 60 meter het hoogste punt in de 
provincie Noord-Brabant.
Mede dankzij de gezellige sfeer weten 
de deelnemers dit sportieve evene-
ment te waarderen.  

Spectaculaire afdalingen
De routes lopen langs weilanden en 
over bospaden, via fietspaden en over 
halfverharde landweggetjes. Het Dak 
van Brabant is te vinden op het Land-
goed Gulbergen, gelegen tussen Nue-
nen en Geldrop-Mierlo. In het par-
cours zitten steile klimmetjes en 
spectaculaire afdalingen. De organisa-

tie is bij de ervaren Toerclub Nuenen 
in prima handen en gebeurt onder de 
vlag van de Nederlandse Toer Fiets 
Unie (NTFU). Halfweg de routes krij-
gen deelnemers soep, thee en koek 
aangeboden. Bij de finish is een af-
spuitplaats voor fietsen en kunnen 
deelnemers douchen. 

Inschrijven
Er wordt zondag 12 oktober gestart 
vanaf het inschrijfpunt op sportpark 
Wettenseind tussen half negen en tien 
uur. Inschrijven kost € 3,- voor deelne-
mers met NTFU- of KNWU-pasje en 
voor niet-leden een euro extra, inclu-
sief verzorging op de pauzeplaats. 
Voor meer informatie over het Dak 
van Brabant: www.tcnuenen.nl
 

Mountainbikers in actie op het Dak van Brabant.                  (foto: Cees van Keulen) 

SCI  -  EMK  0 - 2
Op het kunstgras van SCI was de eerste kans in de wedstrijd voor de opge-
komen EMK speler Bart Heezemans. Ten koste van een corner werd zijn 
schot door een SCI verdediger verwerkt. SCI liet zich daarna uit een coun-
ter zien, maar de bal ging naast. 

Even later speelde Rick van den Bo-
gaard de bal op Ruud Bijsterveld, maar 
de SCI doelman voorkwam de ope-
ningsgoal. EMK speler Ronnie Jansen  
had in de 23e minuut pech dat zijn 
schot naast ging. In de 28e minuut 
voorkwam EMK doelman Edwin Cup-
pen (uitgeroepen tot Man of the 
Match) met een klasse redding na een 
vrije trap in het 16 metergebied  een 
achterstand voor EMK. Net voor het 
rustsignaal kwam EMK goed weg toen 
een kans voor SCI over het EMK doel 
werd geschoten na geklungel aan EMK 
zijde. Direct na rust gaf Ruud Bijster-

veld een strakke voorzet die door van 
den Bogaard net niet binnen getikt kon 
worden. Ruud Boerema gaf in de 60e 
minuut een voorzet op van den Bo-
gaard die deze moeilijke kans knap 
binnenschoot, 0-1. SCI gaf nog niet op 
en in de 68e minuut ging een kans op 
de aansluiting net naast het EMK doel. 
Na een kans in de 85e minuut voor van 
den Bogaard was het Ruud van Helvert 
die in de 87e minuut met een bekeken 
schuiver in de linkerhoek de overwin-
ning voor EMK veilig stelde. EMK 
schuift door deze overwinning op naar 
de 2e plaats op de ranglijst.

Grote vreugde bij de EMK spelers na de bevrijdende 0-2.

Nederwetten - Tuldania    3-3
 
De eindstand van 3-3 was een uitslag waarbij beide partijen uiteindelijk wel 
vrede mee konden hebben. Het was een spannende, sportieve en voor het 
publiek een zeer aantrekkelijke wedstrijd die uitstekend werd geleid door 
scheidsrechter Lopes. 
Na vijf minuten kwam Nederwetten 
op voorsprong. Uit een corner werd 
de bal uitstekend ingekopt door Bart 
Sengers 1-0. Na 10 minuten werd na 
een prima combinatie de bal steen-
hard ingeschoten door Ben v.d. Brug-
gen. De inzet werd fantastisch gepa-
reerd door de Tuldania keeper Rob 
v.d. Biggelaar. In de 18e minuut kwam 
Tuldania op gelijke hoogte. Een vrije 
trap werd binnengeschoten door aan-
voerder Ruud v.d. Wouw. In de 35e 
minuut schoot Giel van Korven de 
blauw-witten weer op voorsprong. Op 
de schitterende knal van 25 meter had 
Tuldania keeper geen antwoord. 
Daarna golfde het spel snel op en neer 
met diverse kansen en leuke acties van 
beide teams. 1 minuut voor rust werd 
een lange bal slecht verdedigd en dit 
buitenkansje werd prima benut door 
Tuldania spits Joost v.d. Biggelaar.

 
Ruststand 2-2. In de tweede helft was 
er een veldoverwicht voor Tuldania en 
zij zagen in de 57e minuut een schot   
op doel op de lat uiteenspatten. In de 
65e minuut was het echter toch raak 
toen wederom Joost v.d. Biggelaar zich 
door de Wettense verdediging wurm-
de en de 2-3 binnenschoot. 

Nederwetten nam het initiatief en zag 
dit vijf minuten later beloond worden. 
Een scherpe voorzet van invaller Den-
nis Wouterse werd bij de tweede paal 
bekwaam binnengetikt door Toon van 
Rooij. 3-3. Met nog twintig minuten 
op de teller gingen beide ploegen vol 
voor de winst. 

Kansen over en weer en spannend tot 
de laatste seconde maar tot doelpun-
ten kwam het niet meer. Volgende 
week de uitwedstrijd tegen Vessem.

RKSV Nuenen - LONGA     4-0
Nuenen speelde de eerste 20 minuten goed voetbal en nam daarin een 
geruststellende 2-0 voorsprong op LONGA. In het restant van de wedstrijd 
hanteerde Nuenen een speelwijze die veel overeen kwam met die van de 
tegenstander. Er werd de toeschouwers een matige partij voorgeschoteld. 
In de 9e minuut schoot Jurik Zimmer-
man vanuit de linkerspitspositie gevaar-
lijk in waarna doelman Joshua Daniel de 
bal recht in de voeten van Joep van 
Maasakkers bokste. Deze spits wist wel 
raad met dit buitenkansje en scoorde de 
openingstreffer, 1-0. Amper vijf minu-
ten later kwam Jurik op rechts door en 
had een voorzet in gedachte toen plots 
de fluit van arbiter Wesdorp klonk. Joep 
van Maasakkers was positie aan het kie-
zen waarbij hij al ver buiten het straf-
schopgebied werd gehinderd. Dat duur-
de voort tot in de zone van de waarheid. 
De scheidsrechter vond het welletjes en 
legde de bal op de stip. Mart van de Ge-
vel voltrok ijskoud het vonnis 2-0. Het 
spelpeil daalde zienderogen en er werd 
voor de kijkers nog nauwelijks iets noe-
menswaardig getoond.

Na de pauze zette Nuenen weer aan met 
nieuw elan en het duurde slechts 8 mi-
nuten of de 3-0 stond op het scorebord. 
Jurik Zimmerman bediende Joep van 
Maasakkers op maat en hij liet de Til-
burgse goalie kansloos. LONGA be-
dreigde de Nuenen defensie een aantal 
maal maar verder dan een schot op de 
paal kwamen de bezoekers niet. Stijn 
van der Donk hield zijn doel met verve 
schoon. In de 87e minuut was het dank-
zij goed doorzetten van Joey Maas dat 
de bal weer Joep van Maasakkers be-
reikte en hij zorgde met wat fortuin 
voor de eindstand 4-0.
Zondag a.s. moet Nuenen op bezoek bij 
RKSV Nemelaer, samen met Brabantia 
lijstaanvoerder. Bij winst kan RKSV 
Nuenen op gelijke hoogte komen met 
de gastheren uit Haaren. 

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 12 oktober 2014
Nemelaer 1- Nuenen 1  .................. 14.30
Nuenen 2 – Halsteren 2  ................ 12.00
Nuenen 3 – SBC 3  .......................... 12.00
Brabantia 3 - Nuenen 4  ................. 12.00
Nuenen 5 – EMK 3  ........................ 12.00
RKGSV 3 - Nuenen 7  ..................... 10.00
Nuenen VR1 – Eindhoven VR1  ... 12.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 11 oktober
Vet RKGSV – Vet Braakhuizen 16.00 uur 

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 11 oktober
Vet.: Wodan - Nederwetten  ......... 16.30
Zondag 12 oktober
Vessem 1 - Nederwetten 1  ............ 14.30
Nederwetten 2 - Unitas 7  ............. 11.00
Brabantia 12 - Nederwetten 3  ...... 10.00
Nederwetten 4  .................................... vrij
Nederwetten Da1 - Audacia Da1 . 12.15
Nederwetten Da2 - Unitas Da2  ... 10.00

EMK
Zaterdag 11 oktober 
EMK 1 - FC Eindhoven AV 1 ........ 14.30
EMK 2 - RPC 3  ............................... 11.00

KORFBAL NKV NUENEN 
Zaterdag 11 oktober
Triade 1 - NKV ................................ 15.30

Een scrimmage voor het Tilburgse doel. (Foto John van den Elsen)

Wedstrijd mondt 
uit in walk-over
Na in de eerste twee wedstrijden grote 
uitslagen te hebben behaald tegen 
Spio en Aegir, dachten de Nuenense 
waterpoloërs afgelopen zondag de 
eerste echte concurrent om de titel, 
De Schelde uit Terneuzen, tegen te ko-
men. Halverwege de wedstrijd werd al 
duidelijk dat in het TU-bad niets te 
halen viel voor de Zeeuwen en de 
wedstrijd werd afgesloten met een 
grote score: 17-3.

Al in het eerste part leek het Nuenens 
overwicht duidelijk. Door in de ballijn te 
verdedigen, kon de thuisploeg vele con-
tra’s zwemmen. Hier werd echter veel te 
weinig rendement uit gehaald en na zes 
minuten speeltijd stond het nog 1-1. In 
het tweede part kwam het Nuenense 
spel echt op gang. Met snelle tegenaan-
vallen wist Nuenen steeds de vrije man 
te vinden en liep de score al snel op. De 
tweede helft van de wedstrijd werd een 
echte walk-over. Door vroeg druk te zet-
ten en vele onderscheppingen zagen de 
bezoekers vrijwel elke poging tot een 
aanval al vroeg stranden.De eerste echte 
test voor de Nuenense selectie laat nog 
op zich wachten.

Theo Hendrix honk-en 
softbaltoernooi bij HSCN 

Komend weekend wordt sport en gezelligheid weer 
met elkaar gecombineerd op het door Honk- en Softbalclub Nuenen georgani-
seerde Theo Hendrix toernooi. Dit jaar zullen 15 teams deelnemen aan het toer-
nooi op sportpark De Lissevoort. Naast de eigen seniorenteams van HSCN zul-
len er gasten zijn uit het hele land, zoals de softbalsters van BSC Caribe uit 
Groningen en uit het Belgische Tongeren komen de Sharks.
Het toernooi start vrijdagavond met twee lichtwedstrijden en zondag rond 15.00 
uur is de finale. Er zijn aanwijzingen dat HSCN heren 3 een Taiwanese verster-
king zal laten debuteren om zodoende een gooi te doen naar de felbegeerde titel. 
Publiek is van harte welkom. www.hscn.nl.



KOM NU NAAR DE WINKEL OM DEZE COLLECTIE TE BEKIJKEN!

ray-ban.com

Steenweg 52  Helmond  T 0492-385780  info@stephanoptiek.nl  www.stephanoptiek.nl

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

NU EEN RAY-BAN INCLUSIEF 
SUPERONTSPIEGELDE GLAZEN 
AL VANAF € 199,-*
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ALLÉÉN IN 
OKTOBER!

KLUS- OF 
CADEAUKAART 
NAAR KEUZE 
T.W.V. 1 250,-*

 

Bekijk nu de nieuwe collectie in een 
van onze inspirerende keukenshowrooms.

Elke zondag geopend

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  
DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 
T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G  
BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 
T0493 441111 T013 5784444 

NIEUWE 
COLLECTIE 

2015 IS
BINNEN

*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

 250,-*

INSPIRATIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS

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

Last van vermoeide/pijnlijke benen?
Kom voor een GRATIS beencheck!

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.

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

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