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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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Dokter A. Schoenmaker
is AFWEZIG i.v.m. vakantie
van 27 t/m 31 oktober 2014

Telefoon 040-2951030
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Bestuurder 
Wim Klaassen
ontbijt met 
25 leerkrachten

Voedselbank 
Nuenen krijgt 
hulp van DELA 
medewerkers

D

Marinus 
de Vries 
over de 
bevrijding 
in 1944
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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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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!Nieuw telefoon en 
mailadres bezorging 
Rond de Linde
M.i.v. deze week heeft Rond de Linde 
een nieuw telefoonnummer en mail-
adres voor de verspreidingsdienst:

Tel.: 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu

Hier kunt u terecht als u Rond de 
Linde niet hebt ontvangen of voor 
andere zaken die betrekking hebben 
op de bezorging. Ook voor het ver-
spreiden van uw folders bij Rond de 
Linde bent u hier aan het juiste adres.

Jubileum 10 jaar glasvezel in 
Nuenen. Komt u ook?
Op dinsdagavond 18 november organiseert de Coöperatie OnsNet Nue-
nen, samen met OnsBrabantNet en Reggefiber een leuke en informatieve 
avond in Het Klooster voor alle leden/gebruikers van het glasvezelnetwerk 
in Nuenen. Tien jaar geleden had Nuenen de wereldprimeur met een groot-
schalig en hoogwaardig glasvezelnetwerk. Hierdoor kreeg Nuenen de 
beschikking over supersnel internet. 

U bent van harte welkom om samen 
met de Coöperatie, OnsBrabantNet, 
Reggefiber en andere partners dit 
10-jarig jubileum te vieren. Het pro-
gramma voor deze feestelijke avond is 
als volgt:
•	 19.00	Ontvangst.
•	 19.30	 Opening	 en	 welkom	 door	

Willem Ligtvoet (voorzitter Coöpe-
ratie OnsNet Nuenen).

•	 Prof.	dr.	ir.	Nico	Baken,	universiteit	
Delft, werpt een blik op de toe-
komst en de mogelijkheden van 
glasvezel in de samenleving.

•	 Glasvezel	‘Dwers’	belicht.
•	 Officiële	 opening	 Free-WiFi	 Nue-

nen door burgemeester Houben.
•	 Borrel	en	informatiekraampjes	van	

providers.

Na registratie op de website (www.con-
nuenen.nl/inschrijven) is de toegang 
gratis. Er is een beperkt aantal plaat-
sen, dus tijdig reserveren is van belang. 
Graag	tot	18	november	in	Het	Klooster.

Onze Zorg(en)
Thema avond met 
Emile Roemer
SP	 maakt	 zich	 grote	 zorgen	 over	 de	
gevolgen voor de burgers van de kabi-
netsplannen betreffende de over-
dracht van de uitvoering van de zorg 
van rijks- naar gemeenteniveau. En 
dan met name over de enorme kortin-
gen	die	daarbij	zijn	vastgesteld.	Per	1	
januari is dit een feit. Daarom organi-
seert	SP	Nuenen	hierover	op	31	okto-
ber een thema-avond. Emile Roemer, 
fractievoorzitter	 van	 de	 SP	 in	 de	
Tweede	Kamer	is	te	gast	om	over	dit	
thema te spreken. Hij zal dit samen 
doen	met	wethouder	 Paul	Weijmans	
en Joost Douwes, maatschappelijk 
werker LEV-groep. Natuurlijk is er ge-
legenheid voor het stellen van vragen.
De bijeenkomst wordt gehouden in de 
Gasterij	 Jo	 van	Dijkhof	 en	duurt	 van	
20.00 tot 22.00 uur. De zaal is open 
vanaf	 19.30	 uur	 en	 belangstellenden	
zijn van harte welkom.

Metamorfose op gemeentehuis

Van kantoor naar bieb
Door Elwien Bibbe

Samen met wethouder Henk Pero opent directeur Luc Pruijn van Bibliotheek 
Dommeldal de nieuwe vestiging van de bibliotheek.

e leegstaande ruimten op het gemeentehuis, ruim 50 ambtenaren 
werken nu in het samenwerkingsverband Dommelvallei in Mier-
lo, staan niet meer leeg! De bibliotheek heeft er een fraai onder-
komen gevonden. Bas van Steensel (Pur Sang) zorgde voor een 

geheel nieuwe inrichting. Dit in goed overleg met Peter de Graaf (gemeen-
te Nuenen) en Rita Bemelmans (Bibliotheek Dommeldal). 

Voor de bezoekers zal het even wen-
nen zijn. Van een hele grote ruimte 
naar een aantal met elkaar verbonden 
kleinere ruimtes. De bibliotheek moet 
het met minder oppervlak doen, maar 
er is nog steeds een grote ruimte, 
waarin men elkaar kan ontmoeten, 

Spectaculaire flashmob in het Park
Afgelopen	maandagmiddag	werden	nietsvermoedende	wandelaars	 in	het	Park	
rond	13.30	uur	totaal	verrast	door	een	dansende	menigte.	Maar	liefst	450	kinde-
ren van OBS de Rietpluim kwamen in een fleurig nieuw schoolshirt van alle kan-
ten	het	Park	in	om	op	de	beat	van	‘Animals’	van	Martin	Garrix	een	spectaculaire	
‘flashmob’	uit	te	voeren.	De	flashmob	was	een	van	de	vele	feestelijke	activiteiten	
die	plaatsvonden	in	de	feestweek	ter	gelegenheid	van	het	25	jarig	bestaan	van	de	
school. Honderden ouders en veel toevallige voorbijgangers waren ontroerd en 
verrast	door	het	kleurige	schouwspel.	Na	een	kwartier	was	het	Park	weer	leeg	en	
stil. De kinderen liepen via de ijssalon met een heerlijk ijsje terug naar school.

ANTIEK/CURIOSA
ZATERDAG 18 OKTOBER 

LEEGVERKOOP!
O.a. schilderijen, banken, stoelen, 

eetkamertafels, hoog-laad bed enz. 
Diverse accessoires zowel antiek als 

van deze tijd (riviera maison stijl).
Verkoop vanaf 10.00 uur tot 

15.00 uur aan de Gulberg 43A 
(industrieterrein Eeneind II) Nuenen.

koffie kan drinken of de krant of een 
tijdschrift kan lezen. Er is een leestafel 
en er zijn ook wat makkelijke fauteuils. 

De bibliotheek had voor de openings-
middag een aardigheidje. Bezoekers 
konden	terecht	in	het	Fablab,	de	ma-
kersbus, om kennis te maken met een 
nieuwe	technologie:	de	3D	printer.	Op	
een tablet kon men zelf een klein ont-
werp tekenen. Daarna deed de printer 
zijn werk en kon ieder zijn ontwerp 
mee naar huis nemen.

De opening werd verricht door direc-
teur	 Luc	 Pruijn	 en	 wethouder	 Henk	
Pero.	 De	 bibliotheek	 kent	 naast	 de	
vestiging in het gemeentehuis ook uit-
leenpunten	 in	Nederwetten,	 Gerwen	
en de Jo van Dijkhof in Nuenen-zuid.

Speeltuin De Kievit    
zoekt een penningmeester
In de afgelopen 4 jaar heeft de huidige penningmeester met veel plezier en 
toewijding gewerkt aan het opzetten en verbeteren van de boekhouding 
van Speeltuin de Kievit. Inmiddels staat er een sterke basis, waar de stich-
ting erg trots op is. De speeltuin is een financieel gezonde organisatie, die 
op zoek is naar een nieuwe penningmeester;

•	 die	goed	overweg	kan	met	Excel;	
•	 affiniteit	heeft	met	financiën/boek-

houden;	
•	 het prettig vindt om samen te wer-

ken met vrijwilligers, bestuur en 
externe	relaties;	

•	 enthousiast wordt van het zoeken 
naar	nieuwe	financiële	middelen	en	
of mogelijkheden (fondsen, subsi-
dies);	

•	 een uitdaging ziet in het nog verder 
professionaliseren van de boekhou-
ding  en het financieel beleid van de 
stichting.

Speeltuin	de	Kievit	is	een	dynamische	
en innovatieve organisatie met een 
sterke  maatschappelijke betrokken-
heid. Een levendige vrijwilligersclub 
van jongeren en ouderen, waar plaats 
is voor iedereen en iedereen een 
steentje bijdraagt. Vele handen maken 
licht werk! 

Herken je je in het bovenstaand pro-
fiel, heb je interesse of wil je meer we-
ten? 
Stuur een mail naar:
info@speeltuin-dekievit.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Plakken en kladden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 43 en 44 extra toe op het thema 
plakken en kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

In onze gemeente is het verboden op:
•	 een	openbare	plaats;
•	 een	roerende	of	onroerende	zaak	indien	dit	vanaf	de	weg	zichtbaar	

is, te (laten) beplakken, bekladden of bekrassen.

Op verschillende plaatsen zijn speciale aanplakborden geplaatst, 
waarop u bekendmakingen en meningsuitingen kunt plakken. Deze 
borden zijn overigens niet bedoeld voor reclame-uitingen. Het plakken 
e.d. van reclame-uitingen is in beginsel binnen heel Nuenen verboden.  

De regelgeving over plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2:42 
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De BOA’s zijn bevoegd 
om overtreding van dit artikel te bekeuren. Als de overtreding op meer 
plaatsen is begaan (bijvoorbeeld het plakken van posters) treden wij 
handhavend op, mogelijk door toepassing van bestuursdwang. 

Voor vragen over dit artikel kunt u bellen naar 040 – 2 631 631. Voor 
meldingen of klachten over, onder andere, illegaal plakken en kladden 
kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 
040 – 2 631 631, of via onze site, www.nuenen.nl

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

Wie maken er gebruik van de BRP-gegevens?
Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de 
persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere (semi-)overheidsin-
stanties zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW), Sociale verzekeringsbank (SVB), Ministerie van 
Justitie, notarissen en gerechtsdeurwaarders hebben deze basisgege-
vens nodig om een goede uitvoering te geven aan hun publiekrechte-
lijke taken. Deze gebruikers worden afnemers genoemd. Het is niet 
mogelijk dat u de gemeente vraagt uw persoonsgegevens voor deze 
afnemers geheim te houden. De gemeente Nuenen is verplicht om de 
gevraagde gegevens aan hen te verstrekken. Het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt om welke informatie 
het hier gaat.

In enkele gevallen kunnen echter ook anderen, zogenoemde derden, 
verzoeken om gegevens over u te verstrekken. Met derden wordt be-
doeld: andere instellingen of personen die voor het uitvoeren van 
wettelijke voorschriften gebruik willen of moeten maken van de juiste 
persoonsgegevens. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld advocaten, 
ziekenfondsen of pensioenfondsen. Overigens worden aan andere 
burgers nooit gegevens verstrekt zonder dat u hiervoor schriftelijk 
toestemming heeft gegeven.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn  verzonden op:
•	 8	oktober	2014	 Bloemhoefstraat	25,	5674	NT	–	het	plaatsen	van	
   een dakopbouw aan de achterzijde van de 
	 	 	 woning	(BOUWEN);
•	 8	oktober	2014	 Kremersbos	6,	5673	TA	–	het	plaatsen	van	een	
   woonverblijf (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	carnavalsvereniging	De	Narre-Kappen	zijn	vergunningen	en	

ontheffingen verleend i.v.m. de organisatie van het (jeugd)prin-
senbal en Sinterklaasviering op 22 respectievelijk 23 november 
2014	in	een	tent	op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	(verzenddatum	7	
oktober	2014);

•	 aan	het	Longfonds	is	een	vergunning	verleend	voor	het	 jaarlijks	
houden van een collecte in deze gemeente in de periode zoals staat 
aangegeven op het landelijk collecterooster, vastgesteld door het 
Centraal	Bureau	Fondsenwerving.	Voor	2015	is	dat	19	tot	en	met	
25	april	2015	(verzenddatum	8	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 da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter	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
Ontwerpbesluit artikel 3 Drank- en Horecawet St. Antoniusschut voor 
de uitoefening van het horecabedrijf aan Mulakkers 23 in Nuenen.

De burgemeester is voornemens vergunning te verlenen aan St. Anto-
niusschut Eeneind-Opwetten op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf in het gildege-
bouw aan Mulakkers 23 in Nuenen.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen, met ingang van 16 oktober 2014, gedurende zes wek-
en ter inzage bij de receptie, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Tijdens	de	inzagetermijn	kan	een	ieder	een	zienswijze	schriftelijk	ken-
baar maken bij de burgemeester van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 
5670	GA	Nuenen.	In	de	zienswijze	moet	duidelijk	worden	aangegeven	
op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Nuenen, 16 oktober 2014

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

Hoe kunt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens verzoeken?
U kunt een schriftelijk verzoek tot geheimhouding indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen 
c.a. Voegt u tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe. Het 
college zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt 
hiervan een schriftelijke bevestiging. Een geheimhoudingsverzoek geldt 
tot het moment dat u het verzoek intrekt. U kunt uw brief sturen naar: 
Gemeente	Nuenen	c.a.,	 t.a.v	cluster	Dienstverlening	en	 informatie,	
Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

Let op!
Het verzoek om geheimhouding heeft alleen betrekking op uw per-
soonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente Nuenen c.a. Als 
u wenst dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, 
moet u deze gemeente(n) ook om geheimhouding vragen.
Voor meer informatie over de geheimhouding van persoonsgegevens 
in de BRP of over de BRP kunt u terecht bij het cluster Dienstverlening 
en informatie van de gemeente Nuenen c.a.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 6	oktober	2014	 Papenvoortsedijk	ter	hoogte	van	nummer	26,	
	 	 	 -	het	rooien	van	een	boom	(KAPPEN);
•	 8	oktober	2014	 Boordseweg	71,	-	het	onderkelderen	van	de	
	 	 	 garage	(BOUWEN);
•	 10	oktober	2014	 De	Doorn	12,	-	het	starten	van	een	haarwerk	
   salon (RO).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 Bij	het	 college	 van	burgemeester	 en	wethouders	 is	de	 volgende	

aanvraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere 
wetten ingekomen:

•	 Aanvrager:	Skn	Weverkeshof	voor	het	organiseren	van	het	Sinter-
klaas	logeeradres	in	de	periode	van	17	november	2014	tot	5	decem-
ber	2014	bij	de	dorpsboerderij	aan	Jhr.	Hugo	van	Berckellaan	5;

•	 Aanvrager:	 Skn	 Weverkeshof	 voor	 het	 organiseren	 van	 het	
Kerstspel/-wandeltocht op 20 december 2014 bij de dorpsboer-
derij	aan	Jhr.	Hugo	van	Berckellaan	5;

•	 Aanvrager:	mevrouw	C.	van	Dun	(Corrie’s	visstekje)	voor	het	in-
nemen van een standplaats voor de verkoop van warm gebakken 
vis	en	belegde	broodjes	aan	het	Park	tijdens	carnaval	2015;

•	 Aanvrager:	V.O.F.	Boersma-Sterrenberg	voor	het	innemen	van	twee	
standplaatsen voor de verkoop van oliebollen respectievelijk sui-
kerspin/snoep aan het Park tijdens carnaval 2014.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 16 oktober 2014.

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
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Keep looking up (Foto Peter Coppens)Reünie Strabrecht College
Het Strabrecht College bestaat 40 jaar en organiseert daarom op zaterdag 8 
november 2014 een reünie. De school zal ’s middags en ’s avonds geopend 
zijn. ’s Middags is de school geopend van 14.00 uur tot 18.00 uur. 

Op deze middag worden minilessen 
gegeven door (oud-) docenten en te-
vens kun je een expositie bezichtigen 
van werk van oud-leerlingen en perso-
neelsleden. Voor kleine kinderen is er 
kinderopvang. Natuurlijk kun je ook 
het gebouw bekijken.

’s Avonds opent de school haar deuren 
weer om 20.00 uur voor een spetteren-
de feestavond. Er zal een fotograaf aan-
wezig zijn om je met je oude klas op de 
foto te zetten, in de aula is live-muziek 
om lekker te dansen, en elders in de 
school is een pianobar om wat rustiger 

bij te kunnen praten. Ook tijdens de 
avond is de expositie te bezichtigen. 
Om 01.00 uur sluit de school weer. 

E-tickets zijn te verkrijgen via de site 
www.strabrecht.nl. Kijk ook eens op 
de Facebookpagina ‘Strabrecht Colle-
ge 40 jaar’. Daar staat een link naar de 
kaartverkoop en je vindt er foto’s uit 
de oude doos, misschien sta jij er wel 
op! De hoofdsponsor van het lustrum 
2014 is de Rabobank Dommelstreek.

Kienen in Lieshout
Aanstaande vrijdag 17 oktober orga-
niseert KBO Lieshout weer een kien-
avond in het Dorpshuis Grotenhof 2 te 
Lieshout. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open om 19.00 uur. Er zijn ruime par-
keerplaatsen naast de school.



  

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 16 t/m woensdag 22 oktober

________________________________________________________

Muskaat pompoen     
hele kilo 0,99

________________________________________________________

Spaghetti pompoen     
per stuk 5,99

________________________________________________________

Flash pompoen             
per stuk 1,35

________________________________________________________

Hokkaido pompoen   
hele kilo 0,99

________________________________________________________

Kaki fruit
2 stuks 1,29

________________________________________________________

Atjar                                     
250 gram 1,59

________________________________________________________

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Wij helpen u graag
een keuze te maken!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Smakelijke   
herfstacties

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

4 Magere 
sucade lapjes ...........6,95
4 Kip krokant 
schnitzels ..............................6,50 
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. gebraden kipfilet  ...2,95
Beef stick
100 gram .........................................1,95
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”, per stuk 1,50
Gerookte kipsalade
“Uit eigen keuken”, 100 gram 1,95

Voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Acties week 42: geldig van maandag 13 okt. t/m zaterdag 18 okt. 2014

Brood van de week
Vikorn
    € 1,75
_____________________________________________________

Herfstvlaai
Hazelnootbavarois
  nu € 12,95
_____________________________________________________

Onze heerlijke 
Worstenbroodjes
    4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Roggeknar
Roggebrood met rozijnen en noten
    € 2,00
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

MET SPOED GEZOCHT:
Een bezorger voor Rond de Linde: 

Wijk Gerwen
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.

Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren

groot assortiment tuinplanten

Heideplanten
BloemBollen

potcHrysanten
enz.

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

Nog tot en met 
zaterdag 18 oktober!

ETEN & DRINKEN DE KOFFIEDRINKERS
ETEN & DRINKEN

Berg 38 (tegenover de lindeboom)
5671 CC Nuenen
Tel: 040 7850831

Bij inlevering van  
deze bon het  

2e kopje koffie gratis  
*(uitzondering van speciaal koffie)

ETEN & DRINKEN

Uitgebreide lunchkaart
• Uitsmijters
• Luxe belegde broodjes
• Soepen
• Salades 
• High tea
• Borrelarrangementen
• Luncharrangementen  

Uitgebreide koffiekaart
• Lungo koffie
• Cappuccino 
• Ristretto
• Doppio Espresso
• Latte macchiato 
• Ristretto Origin India

• IJskoffie’s 
Meeneemkaart
• Belegde broodjes
• Smoothies
• Verse jus d’orange
• IJskoffie’s
• Koffie’s  
• Gebak DE KOFFIEDRINKERS

www.dekoffiedrinkers.com
info@dekoffiedrinkers.com 

Nieuw! Gebak van Jacques van Bragt uit Geldrop 



Berg 80A
Zeer sfeervol vrijstaand woonhuis. Ligging zeer 
centraal in Nuenen aan een van Nuenens’ karak-
teristieke straten. 
•	 Inhoud	:	1970	m3
•	 Woonoppervlakte	:	390	m2
•	 Bouwjaar	:	1977
•	 Vraagprijs:	€	825.000,-

Molvense	Erven	90
Aan	een	zeer	rustige	straat	in	een	groene	woonomge-
ving	in	Nuenen-Zuid	gelegen	prachtige	tweekapper	
met	garage,	4	slaapkamers	en	zeer	luxe	badkamer.	
•	 Inhoud:	569	m3	
•	 Woonoppervlakte:	177	m2	
•	 Bouwjaar:	1975	
•	 Vraagprijs:	€	349.000,-

Soeterbeekseweg	23a
Vrijstaand	landhuis,	rustig	gelegen	in	een	landelijke	
omgeving	tussen	Nuenen	en	Eindhoven	met	uniek	
uitzicht	over	natuurgebied	het	Nuenens	broek.	
•	 Inhoud:	515	m3
•	 Woonoppervlakte:	148m2
•	 Bouwjaar:	1958	
•	 Vraagprijs:	€	529.000,-

De	Hofstad	2C
Patiobungalow	gelegen	in	het	prachtige	project	Een-
eind-oost	in	Nuenen,	dichtbij	bossen,	scholen	en		een	
overdekt	winkelcentrum	gelegen	op	ca.	1	km	afstand. 
•	 Inhoud:	710	m3
•	 Woonoppervlakte:	137m2	
•	 Bouwjaar:	2010	
•	 Vraagprijs:	€	309.000,-

Tweerijten	10
Riante vrijstaand geschakelde woning gelegen in 
een	kindvriendelijke	woonomgeving	in	gewilde	
buurt	in	Nuenen-Oost.	
•	 Inhoud:	740	m3
•	 Woonoppervlakte:	192	m2
•	 Bouwjaar:	1995	
•	 Vraagprijs:	€	489.000,-

Willem	Alexanderstraat	24
Groot half vrijstaand en aan de achterzijde uitge-
bouwd	herenhuis	met	een	ruime	vrijstaande	garage	
en	5	slaapkamers.	Deze	gezinswoning	is	rustig	gelegen	
aan	een	prachtige	groene	straat	nabij	het	centrum	van	
Nuenen	en	natuurgebied	“Nuenens	Broek”.
•	 Inhoud:	650	m3
•	 Woonoppervlakte:	210	m2
•	 Bouwjaar:	1972	
•	 Vraagprijs:	€	389.000,-

Oudenstein	1
Vrijstaande	speels	ingedeelde	woning	gelegen	in	kind-
vriendelijke	woonomgeving	Nuenen-	Oost.	De	voorzijde	
van de woning is geheel vrij gelegen en kijkt uit over een 
groenstrook.	Het	gezellige	centrum	van	Nuenen	is	op	
loopafstand	gelegen	evenals	het	prachtige	buitengebied.
•	 Inhoud:	650	m3
•	 Woonoppervlakte:	155	m2
•	 Bouwjaar:	1992	
•	 Vraagprijs:	€	475.000,-

Wikkehof	1
Instapklare	twee-onder-een-kap-woning	gele-
gen	op	een	prachtig	perceel	met	een	zeer	royale	
oprit	met	carport	en	aansluitende	garage.	De	
privacybiedende	achtertuin	is	pal	op	het	zuiden	
gelegen. 
•	 Inhoud:	491	m3
•	 Woonoppervlakte:	142	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	349.000,-

Laan	van	Nuenhem	55
Verrassend	ruime,	vrijstaand	geschakelde	woning	
met	garage.	Modern	afgewerkt	en	voorzien	van	
een	grote	woon-/eetkamer,	woonkeuken	en	extra	
(slaap)kamer	op	de	begane	grond.

•	 Inhoud:	675	m3
•	 Woonoppervlakte:	193	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	475.000,-

Lies	de	Kruijffgaarde	18
In	hartje	centrum	gelegen	ruim	en	licht	3	kamer	ap-
partement	op	de	begane	grond	gelegen.	Het	appar-
tement	is	in	2010	nieuw	gebouwd	en	voorzien	van	
alle	moderne	gemakken.	Gelegen	op	loopafstand	
van	alle	voorzieningen	in	het	centrum	van	Nuenen.
•	 Inhoud:	300	m3
•	 Woonoppervlakte:	97	m2
•	 Bouwjaar:	2010	
•	 Vraagprijs:	€	339.000,-

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Vincent	van	Goghstraat	145	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook
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verkocht verkocht verkocht verkocht verkocht

nieuw	aanbod nieuw	aanbod nieuw	aanbod nieuw	aanbod nieuw	aanbod

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

WILD MENU
Gerookte wildzwijnham 

en een bitterbal van wild 
met bospaddenstoelen en mayonaise 

van eekhoorntjesbrood
 *****

Roodpoot patrijs
op zuurkool met pancetta en eigen jus  

 
*****

Herten filet
met passend herfstgarnituur, 

wildsaus en veenbessen
*****

Mousse van pure chocolade 
met bosvruchten

frambozen sorbet en yoghurtcrème 
 
of

Kaas van de kaastafel 
met notenbrood en rinse appelstroop

(meerprijs €2,50)

4 gangen € 39,50

Eerlijk en sfeervol dineren!

www.restaurantpezzaz.nl

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Vervolg van pagina 2
VERKEER
Afsluiting kruising Vincent van Goghstraat - Park 

In week 44 (van 27 oktober t/m 31 oktober) wordt de kruising Park - Vincent 
van Goghstraat afgesloten voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer door 
werkzaamheden aan het riool ter plaatse. De winkels en horeca blijven bereik-
baar. Fietsers en voetgangers hebben normaal doorgang.
Het verkeer wordt omgeleid via de Margot Begemannstraat en Beekstraat. De 
busdienst lijn 21 rijdt via Gerwen rechtstreeks naar het busstation Nuenen. 
Hierdoor vervallen de bushaltes Gerwenseweg, Berg en Vincent van Goghstraat. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentehuis via (040) 
2631 631.

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

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

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

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

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl Nieuwe Jeugdwet. De meest 

gestelde vragen, met antwoorden
Wordt de jeugdhulp voortaan door 
gemeenteambtenaren uitgevoerd?
Nee, jeugdhulp wordt niet door ge-
meenteambtenaren uitgevoerd. Ge-
meenten gaan de jeugdhulp zo orga-
niseren dat het altijd deskundigen zijn 
die zich bezighouden met de hulp en 
zorg voor het kind. 
Gemeenten organiseren de hulp en 
ondersteuning volgens het principe 
één gezin, één plan, één regisseur.  Zo 
wordt er samen met het gezin gekeken 
naar wat er nodig is om het kind opti-
male ondersteuning te bieden. De 
zorg wordt uitgevoerd door hulpverle-
ners, niet door gemeenteambtenaren.

Klopt het dat kinderen die nu jeugd-
hulp krijgen, dat straks misschien 
niet meer krijgen?
Wanneer een indicatie doorloopt in 
2015 houden jeugdigen dezelfde zorg 
als nu. Gezinnen krijgen de zorg die 
nodig is voor hun kind. Als het  enigs-
zins kan ook gewoon bij de huidige 
instelling. Het kan wel zijn dat die 
zorg er in de toekomst anders uitziet. 
Maar als dat het geval is, overleggen 
wij dat altijd met het gezin. Wel op 
maat: dat wat nodig is.

Wie bepaalt of een kind jeugdhulp 
ontvangt?
Als iemand hulp nodig heeft, wordt 
deze via professionals in het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD 

(voorheen het Servicepunt) of via een 
arts doorverwezen. De inwoners van 
Nuenen  kunnen met een hulpvraag 
naar het CMD,  (Berg 22) komen. Een 
CMD-medewerker  kijkt samen met 
degene die hulp vraagt wat  nodig is, 
en hoe mensen in de eigen omgeving 
én  professionele hulp kunnen worden 
ingezet om het kind en het gezin te 
ondersteunen. Doen wat nodig is, met 
het belang en de veiligheid van kind 
en het gezin als uitgangspunt. 

Krijgt mijn kind straks nog wel de 
juiste zorg?
Gezinnen krijgen zorg die nodig is 
voor hun kind (en waar nodig voor 
het gezin/opvoeder).  Het kan wel zijn 
dat die zorg in overleg met het gezin 
er in de toekomst anders wordt inge-
richt dan nu het geval is. Gespeciali-
seerde zorg blijft mogelijk  wanneer 
dat nodig is. 

Hoe regelt de gemeente de toegang 
naar jeugdhulp en welke deskundig-
heid  hebben CMD-medewerkers?
Gemeenten worden verantwoordelijk 
voor het regelen  van de toegang tot 
jeugdhulp. De toegang in Nuenen is 
het CMD. In de Jeugdwet staan  eisen 
die ervoor zorgen dat  de CMD-me-
dewerkers over de juiste kennis en 
vaardigheden beschikken. De toegang 
bij gemeenten moet voldoen aan mi-
nimumeisen voor deskundigheid. 

Dag van de Leraar 

Bestuurder Wim Klaassen 
ontbijt met 25 leerkrachten
Croissantje, broodje, eitje: voor ruim 25 leerkrachten van Eenbes Basisonder-
wijs begon de werkweek met een feestelijk ontbijt. Maandagochtend 6 okto-
ber troffen zij elkaar in het Business to Business Congrescentrum in Nuenen. 
Wim Klaassen, de nieuwe bestuurder van Eenbes Basisonderwijs, had van 
iedere school één leerkracht uitgenodigd om de Dag van de Leraar te vieren. 

“Leerkrachten vervullen een sleutelrol 
in de ontwikkeling van kinderen”, zegt 
Wim. “Wat mij betreft is het daarom 
altijd de dag, de week en de maand van 
de leraar.” De officiële Dag van de Le-
raar was voor Wim een mooie aanlei-
ding om leerkrachten van de Eenbes-
scholen extra in het zonnetje te zetten, 
in Nuenen. “Dat ligt centraal in ons 
werkgebied.” 
In de gemeente Nuenen zijn zes scholen 
van Eenbes: De Dassenburcht, De Wen-
telwiek, De Crijnsschool, De Nieuwe 
Linde, Sint Jozef (Nederwetten) en Heu-
velrijk (Gerwen). De overige 21 Eenbes-
scholen zijn gevestigd in Geldrop-Mier-
lo, Heeze-Leende en Laarbeek.

Ontmoeting
In een ontspannen sfeer spraken de 
leerkrachten met elkaar, terwijl zij ge-

noten van scrambled eggs en jus 
d’orange. Er waren zes tafels gedekt, 
zodat ze in kleine groepen ideeën kon-
den uitwisselen. “Als ik op de scholen 
rondloop, merk ik dat er veel waarde-
volle kennis aanwezig is. Maar vaak 
blijft die binnen de teams”, zegt Wim. 
Het ontbijt was een eerste aanzet tot 
ontmoeting en uitwisseling. De leer-
krachten gingen in op vragen als: wat 
heb jij in huis? Wat kun jij andere col-
lega’s bieden, binnen en buiten de 
school? Wat vind jij lastig? Wat zou jij 
graag van je collega’s leren? 
Wim zorgde dat hij bij iedere tafel 
even aanschoof. “Het is mooi om te 
zien hoe snel leerkrachten samen een 
onderwerp bij de kop hebben. Zo’n 
ontmoeting als vandaag draagt bij aan 
de uitwisseling tussen de scholen. Van 
delen word je rijker.”

Politieberichten
Inbrekers aangehouden,     
buit later gevonden
De politie heeft, op aanwijzing van een goede getuige, op 6 oktober twee 
inbrekers aangehouden kort nadat ze ingebroken hadden.

Inbraak
Op maandag 6 oktober om 14.15 uur kwam er bij de politie de melding binnen 
dat twee mannen zich verdacht ophielden rondom woningen aan de Willem 
Alexanderstraat. Een getuige meldde dat ze vermoedelijk wilden gaan inbreken. 
Hij gaf veel informatie over de twee mannen, onder andere het merk en kenteken 
van de vluchtauto van het tweetal. Daar vluchtten de verdachten in op het mo-
ment dat de politie ter plaatse verscheen. De auto reed de Vorsterdijk op maar 
werd daar klemgereden door de politie. Het tweetal, 20 en 24 jaar uit Geldrop, 
werd aangehouden en naar het bureau gebracht. Er was inderdaad in een woning 
ingebroken waarbij sieraden weggenomen waren. Bij de verdachten werd echter 
geen buit aangetroffen.

Buit
Woensdagmiddag 8 oktober kwam er bij de meldkamer een melding binnen dat 
een bewoner van de Vorsterdijk in zijn tuin een zak met sieraden en dergelijke 
had gevonden. De opgeroepen agenten combineerden de vondst van het goud 
met de inbraak van eerder die week en konden de slachtoffers blij maken. De 
meeste spullen hebben ze weer terug.
Tegen het tweetal, dat ondertussen weer in vrijheid gesteld was, is een proces-
verbaal opgemaakt en justitie gaat beslissen of ze zich voor de rechter moeten 
verantwoorden voor hun daden.

Jazz op Weverkeshof
The Falcon Town Jazz Band is een weergaloos swingend orkest uit de regio zuid-
oost Brabant en België. De jarenlange muzikale ervaring van de bandleden staat 
garant voor een spetterende muzikale middag. Naast een groot aantal dixie 
nummers zullen ook andere bekende songs te beluisteren zijn. 
De band treedt op in de volgende bezetting: Cor Meppelink: klarinet,saxofoon 
en zang; Gerrit Koppert: trombone; Eric Tuytschaever: trompet, bugel en zang; 
Bert Sibbing: Piano; Henk Heringa: banjo en gitaar; Ad van Mensvoort: bas; 
Eddy Reepmaker van Belle: slagwerk. Op zondagmiddag 19 oktober treedt de 
band al weer voor de 6e keer op in Nuenen. Aanvang 14.00 uur. Entree is vrij.
www.weverkeshof.nl

Informatieavond 
over studeren met 
autisme
 
Fontys Hogescholen houdt op don-
derdag 16 oktober op haar campus in 
Eindhoven een informatieavond over 
studeren met autisme. De avond 
wordt georganiseerd voor aankomend 
studenten in het hoger onderwijs en 
hun ouders. Dit keer met als gastspre-
ker Diederik Weve. Ook dit jaar is er 
bij binnenkomst weer een informatie-
markt. Bezoekers kunnen daarnaast 
deelnemen aan twee workshops onder 
leiding van deskundigen en ervarings-
deskundigen die adviezen en tips ge-
ven vanuit hun dagelijkse praktijk. 
De informatieavond duurt van 18.45 
uur tot 21.45 uur. Aanmelden kan via 
de website van Fontys (http://fontys.
nl/Studeren/Voor-ouders/Informatie-
avond-Studie-en-Autisme.htm). Hier 
is ook meer informatie te vinden over 
de informatieavond en de workshops.

Lezing en instructies 
over natuurfotografie 
Frans van den Boom geeft al jaren the-
orie- en praktijklessen bij diverse IVN-
afdelingen in de regio, zo ook vele ma-
len bij afdeling Nuenen. In het kader 
van het veertigjarig bestaan van de 
Nuenense afdeling zal Frans voor geïn-
teresseerden de basis voor prachtige 
natuuropnamen in klare taal uiteen 
zetten. De lezing is op dinsdag 21 ok-
tober in de IVN ruimte in Het Kloos-
ter, aanvang: 20.00 uur. Op zaterdag 1 
november volgt nog een praktijkoch-
tend. Info: 040-2840209.

Ontmoetingsbijeenkomst voor 
mensen met een stoma
Op dinsdag 21 oktober is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetings-
bijeenkomst voor stomadragers, partners en belangstellenden in inloop-
huis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De eerstvolgende bijeenkomst bij 
De Cirkel, Piet Heinlaan 59 in Helmond vindt plaats op dinsdag 4 november 
eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-
ging houdt daarom regelmatig bijeen-
komsten in de regio zodat leden en 

andere belangstellenden elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarnaast krijgen be-
zoekers veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn 
ook bestuursleden aanwezig. Zij kun-
nen vragen beantwoorden over ver-
enigingszaken of onderwerpen die te 
maken hebben met het hebben van 
een stoma. 
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04.
www.stomavereniging.nl
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kunt het zowel als jongen 
en als meisje spelen en 
ook in alle leeftijden. Dus 
ben je 3 of 4 jaar dan mag 
je al beginnen en kom je 
bij de welpen, kijk die zie 
je hier op de foto! Je mag 
zelfs 4 weken gratis proeflessen komen nemen, leuk hè? 
Eerst snapten we er helemaal niks van, maar Kirsten heeft ons 
alles uitgelegd. En de rest? Ja dat kun je natuurlijk gewoon weer 
lezen op onze website, want daar vind je een nog groter verhaal 
en natuurlijk heel veel foto’s.

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

 “Luuk en Saar op bezoek bij korfbal vereniging NKV”
Deel 26.1 

Hallo Lindekids, ‘doorloopbal’, ‘afstandschot’, “schiet’’!  Hihi weet jij 
waar we het over hebben? Nou dat had ik vorige week ook niet ge-
weten hoor! Maar we zijn afgelopen week naar korfbal vereniging 
NKV geweest en dat was SUPER leuk kan ik je vertellen. Tijdens 
de leuke verenigingsmarkt eind augustus, had Kirsten Smits ons 
uitgenodigd om eens gezellig bij hen te komen kijken. Maar er is 

zoveel te beleven in Nuenen 
dat we er bijna niet aan toe 
kwamen.
Gelukkig zijn we afgelopen 
zaterdagmorgen eens bij ze 
gaan kijken en we zullen dit 
zeker vaker doen, wat een 
gezellige club zeg! En weet 
je wat ook zo leuk is? Je 

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

Deze week:

Hallo Luka,
ja hoor, 

maar we hebben 
er wel hulp bij nodig!

Luka van den Broek 8 jaar
School de Mijlpaal groep 5

Kunnen jullie ook schieten?

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.

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Organisatie Sinterklaasintocht 
zoekt vrijwilligers
De Stichting Intocht Sinterklaas in Nuenen (SISN) is op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers, die zich in de dagen rond de intocht nuttig willen maken. 
De intocht vindt dit jaar plaats op zondag 16 november, maar ook de dagen er-
voor en erna moet er veel gebeuren. De Stichting heeft al een flinke schare men-
sen om zich heen verzameld, die met name op organisatorisch gebied veel werk 
verrichten. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers, die de personages die meespelen 
in de intocht gestalte geven, want een dergelijk evenement vraagt om een goede 
uitstraling. 
Gezocht worden: extra handen voor het opbouwen van een podium, het inrich-
ten van de ruimten in Het Klooster, het aankleden van het bordes en de wagens 
die in de optocht meerijden. Iedereen die creatief, sterk of handig is en die een 
steentje wil bijdragen aan de Nuenense versie van de gezelligste traditie die Ne-
derland kent, geef je dan nu op door een e-mail te sturen naar secretariaat@sin-
terklaasnuenen.nl. www.sinterklaasnuenen.nl

Voedselbank Nuenen krijgt 
hulp van DELA medewerkers
Medewerkers van coöperatie DELA zijn op 7 en 8 oktober als vrijwilliger 
aan de slag gegaan bij de voedselbank in Nuenen. Tijdens de jaarlijkse Doe-
goedWeek staken ruim 400 medewerkers door het hele land de handen uit 
de mouwen, om iets goeds te doen voor een ander. 

Bij de Voedselbank in Nuenen hebben 
de DELA medewerkers magazijnstel-
lingen gebouwd en producten ver-
plaatst en gesorteerd. Door de posi-
tieve en letterlijk constructieve manier 
waarop er door hen gewerkt is, zijn de 
werkomstandigheden voor de Nue-
nense ‘voedselbankiers’ enorm verbe-
terd. 

De DoegoedWeek is een initiatief van 
het goededoelenfonds van coöperatie 
DELA, bedoeld om vrijwilligerswerk 
en maatschappelijke betrokkenheid 
onder medewerkers te stimuleren. Dit 
alles onder het motto: ‘met elkaar, 
voor een ander.’ 
De Voedselbank in Nuenen heeft als 
doel om mensen die weinig geld tot 

DELA medewerkers hielpen met het sorteren van levensmiddelen, inrichten van 
het magazijn en schoonmaken van werkruimten bij de Voedselbank in Nuenen.

Inloopochtend Kiekeboe
Op dinsdag 21 oktober is er geen Kiekeboe in verband met de herfstvakan-
tie. Op dinsdag 28 oktober vanaf 09.30 uur zijn jullie allemaal weer van 
harte welkom!

Hebt u ook kindje(s) van 0 tot 4 jaar? En behoefte aan een gezellige ochtend waar 
de kinderen kunnen spelen en u andere ouders kunt ontmoeten of vragen heeft 
omtrent opvoeding/verzorging. Loop dan eens binnen!
De gastvrouwen, die zelf ook kleine kinderen hebben, heten je van harte welkom: 
koffie, thee, limonade en fruit staan klaar (eigen bijdrage: € 1,- per gezin).
Inloopochtend Kiekeboe! wordt iedere dinsdagochtend gehouden van 09.30 - 
11.00 uur op de hoofdlocatie van basisschool ‘De Rietpluim’, van Duynhovenlaan 
15 in Nuenen. Kom gerust eens kijken! Iedereen is welkom, papa, mama, opa, 
oma, oppas... www.kiekeboenuenen.blogspot.com
 
 

Nieuw in Nuenen,   
Autobedrijf Bovers en van Bussel
Wij, Ruud Bovers en Mark van Bussel 
twee bevriende automonteurs, zijn al-
lebei inmiddels 12 jaar werkzaam in de 
autobranche. Na onze opleiding auto-
techniek zijn we binnen verschillende 
autobedrijven doorgegroeid tot tech-
nisch specialist personen auto`s. Al tij-
dens onze opleiding hebben we erva-
ring in de praktijk opgedaan. In de loop 
der jaren hebben we met heel wat ver-
schillende merken en type auto`s te 
maken gehad. Ook de opgebouwde er-
varing bij twee premium merken uit 
het luxe segment hebben ervoor ge-
zorgd dat wij breed georiënteerd zijn. 
Het starten van een eigen autobedrijf 
was voor ons dan ook een logisch ge-
volg. Vanaf juli dit jaar zijn we van start 
gegaan op de Spegelt 35 te Nuenen. 
Autobedrijf Bovers en van Bussel richt 
zich op reparatie en onderhoud van 
alle automerken. Ook voor lichte be-
drijfsauto’s en APK keuringen bent u 
bij ons aan het juiste adres. Persoonlijk 

contact met onze klanten vinden wij 
erg belangrijk, dus heeft u vragen over 
uw auto of wilt u een vrijblijvend advies 
kom dan eens langs bij Ruud en Mark.

Autobedrijf Bovers en van Bussel
Spegelt 35 (industrieterrein Pinckart)
5674 CE Nuenen
040-8429677
info@boversenvanbussel.nl
www.boversenvanbussel.nl

Fitnessclub   
van het Jaar 
De 4e editie van De Fitnessclub van 
het Jaar Verkiezing is gestart. Ook bij 
deze editie draait alles om de mening 
van de inwoners en leden. Tot en met 
28 november kan er in Nuenen koste-
loos via de website www.fitnessclub-
vanhetjaar.nl gestemd worden. Welke 
fitnessclub wordt straks uitgeroepen 
tot Fitnessclub van het Jaar van de ge-
meente Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten?

“Fitnessclubs kunnen een rapport ont-
vangen met onder meer beoordelin-
gen en verbeterpunten. Mensen die 
stemmen kunnen mooie prijzen win-
nen zoals een tablet, een diner voor 2 
en een wellnessdag voor 2 personen”, 
aldus Marius Kranendonk van de or-
ganisatie van de verkiezing. Het uit-
brengen van een stem is geheel gratis.

Spieren voor Spieren de grote winnaar
Spieren voor Spieren is voor de 4e 
maal op rij weer het goede doel dat 
aan de verkiezing is verbonden. Dit 
goede doel ontvangt een mooie che-
que tijdens de Award Uitreiking in 
Kasteel de Hooge Vuursche. 

Meer informatie is te vinden via www.
fitnessclubvanhetjaar.nl. Fitnessclubs 
uit de gemeente Nuenen c.a. kunnen 
zich ook tijdens de verkiezing nog 
aanmelden zodat er op hen gestemd 
kan worden.

Kinderpretpark
Van 18 tot en met 26 oktober organiseert Heesbeen in samenwerking met Orga-
nisatieburo van Aerle - Simi BV wederom een groots Kinderfestijn.
De Tennisbanen van Carlton Hotel de Brug in Mierlo worden tijdens deze dagen 
omgetoverd tot een waar kinderparadijs. Ruim twintig speelattracties staan op-
gesteld om uw kinderen een fantastische dag te laten beleven. U kunt lekker re-
laxen op de diverse terrasjes. Dit Kinderpretpark is dagelijks geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. Entree bedraagt slechts € 6,- per kind en € 2,- voor volwassenen. 
www.heesbeen.nl

hun beschikking hebben een steuntje 
in de rug te geven, door hen wekelijks 
een gratis voedselpakket te verstrek-
ken. Hiervoor werkt de Voedselbank 
Nuenen samen met bedrijven en su-
permarktketens die producten done-
ren die zij niet meer kunnen verkopen. 
Hierdoor wordt ook voedselverspil-
ling tegengegaan. Nuenenaren, met 
een RABO-rekening kunnen stem-
men op de Voedselbank Nuenen mid-
dels een ‘steuntje in de rug’. 
www.voedselbanknuenen.nl

aMeeZing2 in de 
Van Goghbar
aMeezing2 bestaat uit Toon van der 
Aa en Erroll Vega. Toon van der Aa is 
een zeer ervaren zanger, gitarist en le-
vensgenieter. De afgelopen jaren 
maakte hij deel uit van de knallende 
feestbands De Blitz en Milestoon & 
Friends. Toon besloot het anders aan 
te pakken en hij gaat nu helemaal te-
rug naar de muzikale basis, geen gil-
lende gitaren, bonkende drums en 
vliegende zangers meer: Simpel Toon. 
Hij brengt een repertoire ten gehore 
met evergreens van de jaren 50 tot nu. 
Toon kent enorm veel nummers en 
weet altijd het goede lied op het goede 
moment te spelen. Simpel Toon is na-
tuurlijk nog steeds als solist te boeken, 
maar deze avond wordt hij bijgestaan 
door Erroll Vega, die de percussie ver-
zorgt en tevens zang. Kortom, een ge-
zellige avond die je niet mag missen en 
uiteraard gratis entree. Zaterdagavond 
18 oktober vanaf 20.30 uur in de van 
Goghbar, Park 63A Nuenen.
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Carnavalskriebels
De lente- en 
zomerkrie-
bels zijn 
weer voor-
bij. Met het 
vallen van 
de blaadjes 
en de intre-
de van de 
herfst be-
ginnen ook 
de eerste 
carnavals-
kriebels. 
Hoewel 
vele com-
missies al op volle toeren draaien voor 
het carnavalsseizoen 2015, zijn de 
meeste mensen er nog niet echt mee 
bezig. Traditiegetrouw wil de PKC 
(prinsenkeuzecommissie) met Ger-
wen kermis de aftrap geven en de eer-
ste aanwijzingen aan het grote publiek 
presenteren. Is het weer gelukt om 
een nieuwe persoonlijkheid uit de 
Gerwense gemeenschap te strikken 
tot kartrekker van cv ‘De Narrekap-
pen’? De komende 6 weken tot aan het 
prinsenbal op 22 november verheu-
gen de liefhebbers zich elke week weer 
op nieuwe informatie via de media om 
erachter te komen wie het zal gaan 
worden .

De eerste twee aanwijzingen:
•	 170	is	het	hoogste
•	 Hij/zij	is	er	bekend	mee

Veel puzzelplezier en noteer 22 no-
vember prinsenbal van ‘De Narrekap-
pen’ alvast in uw agenda.

Een carnavalskraker    
op hoog niveau maken?
De komende periode worden in de re-
gio bij allerlei liedjesfestivals of kraker-
wedstrijden carnavalsliedjes gekozen. 
Misschien doet u daar ook aan mee. In 
veel gevallen kiest u een leuk nummer, 
maakt daar een grappige tekst op; mo-
gelijk kiest u een leuke uitdossing en 
vol goede moed begeeft u u op het po-
dium. Niets mis mee. Waarschijnlijk 
doen veel anderen het ook zo. Wilt u er 
eens echt uitspatten? Wilt u ook een 
kraker brengen die tot in de late uur-
tjes wordt gezongen? Wilt u ook dat 
uw wijk, dorp of stad u roemt om de 
vergaarde eer? Dat kan! Dit jaar kunt u 
professioneel laten begeleiden bij het 
maken van dé kraker die u onvergete-
lijk maakt. Op donderdag 6 november 
neemt u onder de bezielende leiding 
van Marty van der Staak deel aan de 
workshop ‘krakers maken’. Van 20.15 
tot 22.15 uur wordt u meegenomen in 
uw zoektocht naar de hit van het car-
navalsjaar 2015. Aan het eind van de 
workshop is de basis hiervan klaar. 
Thuis werkt u verder aan het nummer. 
Hebt u de hit ongeveer klaar dan krijgt 
u professionele feedback van de do-
cent zodat u de laatste hand aan het 
nummer kunt leggen en zelfverzekerd 
en met plezier het podium kunt betre-
den. Succes verzekerd.

Wanneer: donderdag 6 november 2014
Tijden: van 20.15 tot 22.15 uur
Waar:  studio Key 4 music
 Zandweg 9, 5683 CK Best
Docent: Marty van der Staak
Kosten: € 25,- p.p.
Inschrijven 
mail aan:  info@key4music.com

BedankT

Kunst met ‘n grote T
Door Elwien Bibbe

oor de 8e keer Kunst met ‘n grote T. Dat betekende opnieuw een 
knus en gezellig weekend in het Nuenense. Na een wat druilige 
zaterdag volgde een heerlijke herfstzondag en was het een komen 
en gaan tussen Park 59 en Berg 71. Maar liefst 25 huiseigenaren 

stelden aan 61 kunstenaars hun huis of tuin ter beschikking. Sommige Nue-
nense amateur kunstenaars deden al voor de 8e keer mee en anderen maak-
ten hun debuut. 

Franka van der Wielen - Hommes schildert naar oude schilderijen.

Een van de 20 nieuwelingen was Irene 
van Wijnhoven. Samen met Dory Boll 
- Straten deelde ze het pand Berg 8a. 
Irene stond er met quilt wandkleden 
en op twee werken stond al ‘verkocht’. 
En ja, daar was ze zelf ook heel ver-
baasd over. Voor het wandkleed met 
de zonnebloemen diende zich al met-
een na de opening een koper aan. En 
een half uur later ging het tweede werk 
al van de hand: de golfer. En nog even 

later vroeg iemand of ze voor hem niet 
ook zo’n golfer wilde maken. Maar 
twee keer hetzelfde! Nee, daar be-
dankte Irene voor. De golfer had ze ei-
genlijk voor haar zoon gemaakt. Maar 
die wilde hem niet hebben. “Alle werk-
stukken zijn met de hand gemaakt. Er 
komt geen machine aan te pas,“ ver-
telde ze. “En wie heeft je dan over de 
streep getrokken? Waarom nu pas 
meedoen?” Vroeg ik. “Ja, dat was mijn 

Debutante Irene van Wijnhoven.

Rian van der Sanden, voor de 8e keer exposerend.

Henk Vrijaldenhoven tussen zijn stillevens.

Prinsenbal Nederwetten
Op zaterdagavond 8 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters, weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden. Deze gaat de kar 
trekken tijdens carnaval 2015 en de scepter over nemen van Prinses Colori 
en haar adjudanten Klieri en Vertieri.

Op die avond zal eerst door alle Prin-
sen en adjudanten van onze zusterver-
enigingen afscheid worden genomen 
van dit geweldige Trio. Daarna zullen 
‘De Wetters’ op ludieke wijze afscheid 
nemen van deze kanjers die van carna-
val 2014 een ongekend kleurig en ge-
zellig feest hebben gemaakt. Ook zul-
len de Spetters van de Wetters nog één 
keer speciaal voor hen, hun huidige 
dans opvoeren.
Om 11 over 11 zal de nieuwe Prins(es) 
en gevolg gepresenteerd worden. Er 
zijn al diverse speculaties over wie dat 
zullen zijn. Er kan een fantastische 
prijs gewonnen worden als u raad wie 
de nieuwe Prins(es) is. Om iedereen te 
helpen, geven we dit jaar geen aanwij-
zingen in de vorm van afbeeldingen 
maar geven we drie weken lang elke 
week 11 namen vrij. Aan u om de juis-
te naam te kiezen van de nieuwe 

Prins(es). U mag zo vaak raden als u 
wilt. Kijk voor meer informatie ook 
op: www.dewetters.nl

Voor deze week de eerste 11 namen:
Giel v. Korven
Remko v. Keulen
Britney v.d. Berg
Peter Thoonen
Aaltje Schouten
Maikel v. Kemenade
Michel Verhoeven
Arne Raaymakers
Piet Renders
Wim Raaijmakers
Erik Foolen

Veel muziek met Gerwen Kermis
Er zit veel muziek in het jaarlijkse dorpsfeest Gerwen Kermis. Zo wordt de 
kermis muzikaal geopend en zijn er live-optredens van de Nuenense feest-
zanger Ronnie van Berlo, Barry James, de Gerwense formatie Punt & L, de 
Belgische zanger Rikske en van DJ Angelo. Naast diverse kermisattracties 
deze keer ook een vis- en oliebollenkraam. Gerwen Kermis is van vrijdag 17 
tot en met maandag 20 oktober. Het dorpsfeest is in overleg met Dorpsraad 
Gerwen en verenigingen op touw gezet.

Basisscholen Nederwetten en Gerwen
Vrijdagmiddag	17	oktober	begint	om	
twee uur de kindermiddag met bezoek 
van de basisscholen uit Gerwen en 
Nederwetten. Na een muzikale rond-
gang volgt om half acht de officiële 
opening door het Heilig Kruisgilde en 
Drumfanfare Jong Leven. De Nuenen-
se feestzanger Ronnie van Berlo treedt 
’s avonds op in café De Stam.

Zaterdagmiddag komt PSV-mascotte 
PHOXY tijdens de voorbereidingen 
op de thuiswedstrijd PSV-AZ naar 
Gerwen Kermis. De via X factor be-
kende zanger Barry James verzorgt sa-
men met DJ Angelo de muziek op za-
terdagavond.

Punt & L, Rikken en Rikske 
Zondag om twee uur start de traditio-
nele familiedag met vanaf half vijf het 
Gerwense trio Punt & L op het po-
dium. Aansluitend draait DJ Angelo 
tot in de kleine uurtjes. 
In de tent bij café De Stam begint 
maandagmorgen 20 oktober om elf 
uur het kermis-rikken en tijdig in-
schrijven wordt aanbevolen. Er is 
plaats voor maximaal 80 deelnemers 
en de inschrijving (€ 10,-, incl. lunch 
en twee consumpties) in café De Stam 
is reeds geopend. Maandagmiddag 

vanaf half drie een optreden van de 
Belgische zanger Rikske. Om zeven 
uur is de trekking van de kermisloterij 
(gratis lot bij besteding van tien euro 
op de kermis), met als hoofdprijs één 
minuut gratis winkelen in Jumbo 
Nuenen Ton Grimberg. Discjockey 
Angelo gaat de kermis muzikaal af-
sluiten.

V

man. Ik wilde eerste helemaal niet 
meedoen, want ik dacht dat mijn werk 
niet goed genoeg was. Ik doe het ook 
pas een jaar of 4”.
Ria van der Sanden maakte haar debuut 
14 jaar geleden. Ze heeft alle edities van 
Kunst met ’n grote T meegemaakt. Dit 
jaar was ze met een aantal grote werken 
te zien in de St. Janshoeve. En dit is ook 
de enige tentoonstelling waarop ze haar 
schilderijen laat zien. Exposeren doet 
ze verder niet. Haar schilderijen vinden 
altijd wel een plaatsje.
Opvallend aan deze 8e editie was toch 
wel de enorme gevarieerdheid in het 
tentoongestelde werk. Vooral voor de 
liefhebbers van beeldhouwkunst en 
keramiek was er veel te zien. In de pas-
torietuin (domineeshuis) en andere 
tuinen aan het Park, de Berg en Pa-
penvoort stonden veel beelden.

Het winnende lot
De Stichting Kunst met ’n grote T kijkt 
terug op een mooi weekend en dankt 
de begunstigers en sponsoren voor hun 
substantiële steun en alle bezoekers 
voor hun bijdrage aan de loterij. Het 
winnende lot is gevallen op nummer 
1453. De winnaar kan via de site www.
kunstmeteengrotet.nl contact opne-
men met de organisatie. De bewoners 
en kunstenaars worden hartelijk be-
dankt voor dit inspirerend weekeinde.

Tesselschade-
Arbeid Adelt 
Winter Fair 2014
Wilt u alvast inspiratie en ideeën op 
doen voor de komende feestdagen? 
Dan bent u van harte welkom op de 
sfeervolle verkoop van Tesselscha-
de-Arbeid Adelt. Deze wordt gehou-
den op vrijdag 7 november van 
11.00 tot 16.00 uur in “de Watermo-
len van Opwetten”.

Een bezoek aan deze Winter Fair biedt 
een mooie gelegenheid om helemaal 
in de sfeer van de feestdagen en win-
termaanden te komen. Bovendien 
gaat de winst van deze verkoop in z’n 
geheel naar het goede doel: het bekos-
tigen van de opleiding van kansarme 
vrouwen, waardoor zij economisch 
zelfstandig worden en een betere toe-
komst kunnen creëren.
U koopt hier originele met de hand 
vervaardigde artikelen voor in en om 
huis en om cadeau te doen. Handig 
voor de Sint- en de Kersttijd die er 
weer aan komt.
Entree is kosteloos. Pinbetalingen zijn 
mogelijk. De Watermolen van Opwet-
ten vindt u aan de Opwettenseweg 
203 in Nuenen. 

www.tesselschade-arbeidadelt.nl

Kinderen van 4 t/m 11 jaar 
reizen gratis met bus en trein 
In de herfstvakantie, van 11 tot en met 26 oktober, reizen kinderen in de leef-
tijd van 4 t/m 11 jaar bij Arriva helemaal gratis. De Kids4Nix-actie is geldig 
tijdens de officiële schoolvakanties van basisscholen in Nederland. Arriva wil 
met deze actie kinderen kennis laten maken met de bus en de trein. 

Het reizen met de bus of de trein is 
gratis voor kinderen in de leeftijd van 
4	 t/m	 11	 jaar,	mits	 er	 een	 betalende	
volwassene meereist. Volwassenen 
met een abonnement worden als beta-
lende volwassenen beschouwd. Een 
speciaal kids4nix-ticket is te downloa-
den	 via	 arriva.nl/kids4nix.	 Per	 ticket	
mogen er maximaal drie kinderen 
meereizen. Het gratis reizen geldt 
door de week vanaf 09.00 uur en in het 
weekend de hele dag. 

Op de speciale Kids4Nix-site zijn naast 
het ticket ook kleurplaten te downloa-
den, de actievoorwaarden na te lezen 
en staat een overzicht van de schoolva-
kanties. Kids4nix geldt in alle bussen en 
treinen van Arriva, met uitzondering 
van de bussen op de Waddeneilanden 
en de Waterbus. De actie is bovendien 
alleen geldig in de bussen en treinen die 
volgens de reguliere dienstregeling rij-
den. De Opstapper, Belbus, Buurtbus, 
etc. zijn dus uitgesloten van de actie.



 

PUZZELHOEK
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Herfst bij Restaurant Olijf

De nieuwe menukaart vanaf 16 oktober met onder andere 

heerlijke wildgerechten.

Menu Olijf   € 34,50
Voorgerecht
Fazant | perzikjam | roggebrood | appelcompote

Tussengerecht
Gamba | pompoen | aceto balsamico | olijfolie

Hoofdgerecht 
Hert | Wildzwijn | paddenstoelen | witlof |
mosterd | gratin

Dessert 
Citroentaart | rietsuiker | vanille

Reserveer nu online via www.restaurantolijf.nl/reserveren

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

Olijf
r e s t a u r a n t

LINDEBLAADJES

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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 

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.

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

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

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

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

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

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

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

CARAVAN STALLING 
in Gerwen.  Nog enkele 
plaatsen vrij.  Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dis-
sel.  Tel. 040-2834498.

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

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.

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

“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

19 OKT. VLOOIEN-
MARKT Sporthal Gender-
beemd. Sterkenburg 616 
Eindhoven 9-16 uur  Bom-
vol! € 2 p.p.  06-20299824

TE KOOP GEVRAAGD: 
Woonhuis in Nuenen. 3 slaap-
kamers. Max. € 170.000. Tel. 
06 - 39 40 04 52.

LEVgroep afd. Vluchtelin-
genwerk Nuenen zoekt een 
vrijwilliger met interesse in 
juridische zaken die asiel-
zoekers en vluchtelingen 
wil begeleiden tijdens hun 
asielprocedure, gezins-
hereniging of naturalisatie. 
Voor meer informatie: LEV-
groep: Afd. Vluchtelingen-
werk Nuenen. Berg 22c. 
Tel: 040-2831675. Ma t/m 
do van 9.00-16.00 uur. Vrij 
van 9.00-13.00 uur.

De LEVgroep zoekt vrij-
willigers voor de Afdeling 
Vluchtelingenwerk Nue-
nen  om vluchtelingen te 
begeleiden en hun de weg 
te wijzen binnen de Nue-
nense samenleving. Voor 
meer informatie: De LEV-
groep, Berg 22c. Tel: 040-
2831675. Ma t/m do van 
9.00-16.00 uur. Vrij van 
9.00-12.30 uur.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!

Heerlijk, de herfstvakantie begint!

We starten met een nieuwe 
menukaart. Bekijk ’m op 
onze website.

   HERFSTACTIE
   Een gratis fles rode of  witte 
   huiswijn per tafel van ten minste 
   2 personen i.c.m. een driegangen-
   menu à la carte.
   Geldig t/m 31 oktober 2014.
   Niet inwisselbaar voor contant geld of  
   korting en niet geldig in combinatie met 
   andere acties.

Reserveer je tafel via 
(040) 2636320.

Woordzoeker

Spring er 
maar van afMag best

Kijk voor een workshop bij jou in de buurt op 
www.rodekruis.nl/ehbokids

Weet jij wat je moet doen bij een hersenschudding?
Volg de workshop EHBO aan baby’s en kinderen 
over de 7 meest voorkomende ongevallen.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

4 8
5 6

7
9 1 6 8

2 8 5
8 4 2
1 2 4 7 9

7 9
7 2 8

Sudoku

AANRECHT
ACHTERBALKON
BITTER
BREIEN
CANADA
CEDER
CLAIM
COMFORT
EIROND
EMBRYO
EUREKA
FRAME
HANDCREME
HAVIK
HEETHOOFD
HETZE
INSIDER
INTEGREREN
LOGISCH
MESJE
NAJAAR
NUANCE
SNERT
TEPEL
THEMA
VITESSE
VOLUME

S N E R E R G E T N I O
H A N D C R E M E O T Y
H N A J A A R I P K E R
R C R N D K R R E L B B
E F S A R O E C L A I M
D R N I N E O R E B T E
E A E D G M C V U R T H
C M I D F O O H T E E H
N E E O I L L R T T R A
A H R S U S E N Z H H V
U T B M J N N E E C M I
N E E S S E T I V A L K
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Fractie Van Den Boomen (VDB)
Komende raadsvergadering, donderdag 16 oktober 2014, zal de Nuenense 
gemeenteraadsfractie VDB uitgebreid worden met twee nieuwe burger-
commissieleden. Beiden zullen de eed afleggen en gaan bijdragen aan een 
beter Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

WLG: lezing Afrikareis
Op uitnodiging van WLG geeft Harrie 
Janssen op maandag 20 oktober een 
lezing over zijn Afrikaanse reis in 
1978. Die maakte hij op bezoek bij zijn 
zus die als Zuster in Kameroen woon-
de. Hij zal vertellen over zijn ervarin-
gen, zoals Kerstmis vieren midden in 
de zomer, trosse bananen zien hangen 
en brokken klei waar stenen van wor-
den gemaakt. En vooral hoe een ande-
re cultuur zijn kijk op de wereld heeft 
beïnvloed. 
WLG Inloop, maandag 20 oktober, 
13.30 uur-16.30 uur, Den Heuvel in 
Gerwen. Meer informatie tel. 06-
41102625 of 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Berend van den Boomen zal als jong-
ste burgercommissielid (19 jaar) frac-
tie VDB vertegenwoordigen in de 
commissie Ruimtelijke Ordening en 
Inge van den Boomen-Kohl (50) zal de 
fractie vertegenwoordigen in de com-
missie Samenleving. 
Berend is opgegroeid in Nuenen, voet-
balde bij RKSV en studeert op dit mo-
ment aan de universiteit van Tilburg. 
Hij zal met name focussen op het jon-
geren belang.
Inge staat bekend om haar goede so-
ciale contacten, heeft gehockeyed en 
is de afgelopen 11 jaar, huisvrouw ge-
weest. Nu haar kinderen allemaal naar 
de middelbare school gaan, heeft zij 
weer tijd voor nieuwe bezigheden. 
Haar focus is het gezin en prettig leven 
in Nuenen.
Tom, raadslid en fractievoorzitter 
sinds mei 2013, is lid van de commis-
sie Financiën/Algemene zaken en het 
presidium. Hij zal Inge en Berend 
waar nodig ondersteunen. Tom zal 
ook actief participeren in de relaties 
die Nuenen met zijn omgeving heeft. 
Als voorbeeld de Brainport organisa-
tie. De projecten voor ouderen om 
langer zelfstandig thuis te kunnen blij-
ven wonen, zijn op dit moment zeer 
actueel. Niet voor niets draagt Nue-

nen financieel bij als een van de 21 
Brainport gemeenten en is Nuenen 
onderdeel van de 2020 strategie.
Vanaf nu zal de Fractie VDB ook 
openbaar vergaderen, elke maandag-
avond voorafgaand aan de commissie- 
en/of gemeenteraadsvergaderingen. 
Plaats is ‘de bovenzaal’, ook wel zolder-
kamer genoemd in ‘de Villa’ (het oude 
gedeelte van het Nuenense gemeente-
huis). Hierbij de uitnodiging om mee 
te denken en uw mening te geven. Na-
tuurlijk kunt u ook uw input blijven 
geven via het e-mail adres: Nuenen-
Tom@gmail.com of u kunt hen ergens 
in Nuenen gewoon aanspreken als zij 
op (werk)bezoek zijn.
Fractie Van Den Boomen, ir. AJHM 
van den Boomen CFPIM, CIRM.

De Collse Hoeve 70 jaar geleden

Marinus de Vries    
over de bevrijding in 1944
Naar aanleiding van de berichtgeving rond de bevrijding van Nuenen in 
1944, dit jaar 70 jaar geleden, meldde zich Marinus de Vries bij de redactie 
van Rond de Linde. Als ooggetuige wil hij zijn verhaal vertellen over wat hij 
meemaakte tijdens de oorlog, met name over het neergestorte vliegtuig bij 
de Collse Hoeve. De Collse Hoeve was toen een boerderij waar Marinus in 
1929 werd geboren. Hij woonde er tijdens de oorlog, als jongste uit een 
gezin van negen kinderen.

Marinus de Vries.

Marinus: ‘Ik en mijn broer Jan zaten 
vooraan tegen de bietenkuil bieten 
schoon te maken voor de koeien toen 
er een luchtgevecht uitbrak. Mijn ou-
dere broers en ouders zaten achter het 

huis in de sloot en die konden zo over 
het weiland naar de weg kijken. Op 
een bepaald moment hoorde mijn 
broer en ik een hoop lawaai, ongelofe-
lijk. We werden bijna onder het zand 
en de rotzooi bedolven. Er stortte na-
melijk een vliegtuig neer, zo’n 60 me-
ter voor ons. Vroeger had je de 
stroomdraden bovengronds van de 
weg naar de woning. Dat vliegtuig was 
bij familie Donkers met de punt van 
de vleugel door het dak gegaan, onder 
de stroomdraad door en bij ons (de 
Collse Hoeve) neergestort. Er zat een 
gat in het weiland en het vliegtuig ging 
met de vleugel tweederde door de bie-
tenkuil waar mijn broer en ik tegenaan 
zaten, tegelijk raakte hij vier eikenbo-
men die als een lucifer werden afge-
sneden.
Mijn oudere broers hadden dat vlieg-
tuig zien komen en wisten dat wij daar 
zaten. Ze kwamen snel kijken of wij er 
nog waren. Toen ze zagen dat wij er 
nog waren, zijn ze naar het vliegtuig 
gelopen. Dat lag zo’n 60 meter van ons 
vandaan. Ze haalden de piloot eruit en 

legden hem langs de kant van de weg. 
Even later kwamen de Duitsers op een 
zijspan. Enkele uren daarna kwam er 
een vrachtwagen met vier soldaten. Die 
moesten de wacht houden bij het neer-
gestorte vliegtuig. Dit waren soldaten 
van 17, 18 jaar. Tegen de avond pakten 
ze bij ons de fiets en gingen naar het 
dorp, haalden bij Miet Schafrat (café 
Schafrat) drank en samen zaten ze bij 
ons aan de keukentafel te drinken.

Tijdens de bevrijding van Nuenen was 
er op het Eeneind ook iets bijzonders 
aan de hand. Bij ons stonden vier grote 
Engelse legertanks bij de boerderij on-
der de bomen. Deze tanks stonden 
daar te schieten, waarop wisten we 
niet. 

In de namiddag kwamen er mensen uit 
het dorp naar ons toe om te schuilen. 
Ze gingen achter de boerderij in het bos 
zitten. Zelfs uit Gerwen kwamen men-
sen de hele nacht bij ons in het bos zit-
ten. Toen wij ’s avonds de koeien had-
den gemolken, werd de melk in het bos 
onder de mensen uitgedeeld want eten 
was er niet. Ook zaten er mensen van 
familie De Louw waaronder Tijn de 
Louw. Hij fietste ’s morgens terug naar 
Gerwen. Dat werd wel door mijn vader 
afgeraden vanwege de onveilige situa-
tie, maar hij ging toch. De tanks zijn te-
gen de middag weggegaan, staken de 
weg over het land op en zo naar de bos-
sen waar ze langs op reden richting de 
Steenoven, vermoedelijk naar het dorp.’
Tot slot zegt Marinus: ‘Ik vind het mooi 
dat de familie van de neergestorte pi-
loot gevonden is en met de bevrijdings-
herdenking in Nuenen is geweest.’

De basiscursus Hypnose-NLP 
brengt kracht in deze tijd
Veel spanningen ontstaan door de omstandigheden van deze tijd. Je relaties 
staan dan daardoor in privé- en werksituaties onder druk. Riny van As, hyp-
notherapeut en trainer van Target Training, werkt daarom wederom in De 
Collse Hoeve met een basiscursus aan een beter contact met anderen én 
jezelf. Resultaat: meer zelfvertrouwen en ontspanning in gevoelens en 
gedrag. In 4 vrijdagavonden leer je hoe het brein werkt en word jij je bewust 
hoe je in jouw kracht komt.

“Ik leer je met nieuwe denktechnieken, die herleid zijn uit de moderne hypno-
therapie en NLP, hoe je kunt communiceren met het onderbewuste”, vertelt hyp-
notherapeut en cursusleider Riny van As. “Als mensen onder druk staan, zijn ze 
naar binnen gericht en kunnen zich dan niet goed meer concentreren. Maar als 
je weet hoe dat in je hoofd werkt, kun je er controle over krijgen en het proces 
omdraaien in rust en zelfvertrouwen. Hierdoor krijgt alles een positieve wen-
ding. Het resultaat is o.a. vermindering van angsten, ongewenst gedrag, slaap-
problemen, vermindering van lichamelijke klachten en meer overtuigingskracht. 
De cursus is voor iedereen die zowel in privé als in werkomstandigheden beter 
wil functioneren.”

Basiscursus Hypnose-NLP werkt o.a. vaak effectief bij:
•	 spanningen,	angsten,	dwangmatig	gedrag
•	 stoppen	met	roken
•	 burn-out	en	psychische	problemen
•	 oplossen	van	slaapproblemen
•	 faalangst
•	 afleren	van	ongewenst	(eet)	gedrag
•	 psychosomatische	klachten
•	 verbeteren	van	concentratie	en	geheugen

Vanaf 31 oktober a.s. start deze cursus van 4 achtereenvolgende vrijdagavonden 
in De Collse Hoeve in Nuenen van 19.30 tot 22.30 uur. De deelnemers krijgen 
tevens 2 cd’s voor thuisgebruik. Op de site www.hypnose-nlp.nl vind je alle in-
formatie. Via deze website kun je je ook inschrijven. 

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Geld en sentiment       
zijn de sleutels
Het is altijd leuk als de eigen regio beter presteert dan andere regio’s of het lan-
delijk gemiddelde. In het derde kwartaal was het weer eens zover: de verkoop 
van het aantal woningen in Eindhoven en omgeving steeg met ruim 48% ten op-
zichte van het derde kwartaal in 2013. Landelijk was die vooruitgang 28,9%. We 
deden het dus goed en dat mag ook wel eens worden gezegd. 

In de regio verkochten we veel vrijstaande woningen (+ 100%) en appartementen 
(+ 70%). Dat is opmerkelijk, want tot nu toe was de gestage stijging in verkopen 
voor een groot deel toe te schrijven aan de starters. Ook de Open Huizen Route 
op 4 oktober gaf me een goed gevoel: er is duidelijk veel meer belangstelling en 
ook hier was een stijging in het aantal verkopen te zien. Voor het vierde kwartaal 
verwachten we een record in het aantal transacties. De prijzen lijken na een kor-
te periode van lichte verhoging te stabiliseren en dat is voor potentiële kopers 
weer een leuke ontwikkeling.

Geld en sentiment zijn de sleutels voor de ontwikkeling van de woningmarkt. En 
daar zijn duidelijke plussen waar te nemen. Wat geld betreft: de hypotheekrente 
bevindt zich op een superlaag niveau, sommigen zeggen zelfs het laagste niveau 
in de afgelopen 100 jaar. Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken, 
maar het is in ieder geval laag genoeg om positief uit te werken. Ook de tweede 
sleutel – sentiment – helpt mee de markt van het slot te halen. Het consumen-
tenvertrouwen stijgt verder en heeft nu het hoogste niveau sinds 2007 bereikt. 
De consument blijft overigens voorzichtig, maar de geneigdheid om grote aan-
kopen te doen nam de afgelopen maanden toe. De koopkracht is licht toegeno-
men, voor het eerst sinds vier jaar, en de inflatie is fors minder, waardoor er een 
einde aan de reële loondaling komt. 

Maar de deur gaat ook nog niet wagenwijd open: de werkloosheid blijft hoog en 
onder zzp’ers is er nog veel verborgen armoede. De leencapaciteit blijft beperkt voor 
veel consumenten en er is op behoorlijke schaal nog sprake van restschuldproble-
matiek. Een flink aantal huishoudens staat met de hypotheek nog ‘onder water’. 

Zeker in de steden echter zijn de vooruitzichten op korte 
termijn gunstig, ook al omdat daar veel huurwoningen 

staan en de stijgende huurlasten maken kopen voor 
veel huurders tot een lucratieve aangelegenheid. De 
verwachting is dat het platteland op enige afstand zal 

volgen. Oververhitting zal zich niet zo gauw voordoen; 
laten we het erop houden dat de sleutels ‘geld’ en ‘sen-
timent’ ertoe bijdragen dat de woningmarkt voor velen 

weer toegankelijk wordt. We groeien toe naar zo’n 
146.000 transacties op jaarbasis, waar dit voor de crisis op 

200.000 en tijdens het dieptepunt van de crisis op 80.000 
lag. Als de economische groei volgend jaar verder 

toeneemt – en dat verwachten bijna alle economen 
– dan gaat de deur naar de koopwoning voor veel 
mensen nog een stukje verder open.

Eredoctoraat voor         
prof. Hans Niemantsverdriet 

De traditionele 'hat ceremony' (hoe-
denceremonie) van Aalto vindt om 
het jaar plaats. In de twee uur durende 
dienst kregen de gelauwerden, waar-
onder Niemantsverdriet de doctoral 
hat uitgereikt: een zwart satijnen hoge 
hoed die staat voor de Finse doctorsti-
tel. Niemantsverdriet kreeg de titel 
voor zijn buitengewone bijdrage aan 
de industriële chemie en katalyse en 
voor zijn inbreng in de ontwikkeling 
van onderzoek en onderwijs aan de 
Aalto School of Chemistry. 

Aalto University maakt deel uit van 
het CLUSTER Consortium, waar ook 
de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e) aan verbonden is. Niemants-
verdriet komt er al regelmatig sinds 

het begin van de jaren negentig voor 
promoties, colleges en korte cursus-
sen. Sinds 2011 is hij er aan verbonden 
als voorzitter van de Scientific Advi-
sory Board van de School of Chemical 
Technology. Aan de TU/e is Nie-
mantsverdriet nog voor twintig pro-
cent van zijn tijd actief met het bege-
leiden van verschillende promovendi 
en drie postdocs. Vanuit Eindhoven 
geeft hij daarnaast leiding aan zijn ei-
gen bedrijf, Syngaschem BV. Dit be-
drijf doet onderzoek naar de omzet-
ting van synthesegas, een gasmengsel 
bestaande uit koolstofmonoxide en 
waterstofgas afkomstig uit bijvoor-
beeld schaliegas, kolen of biomassa, in 
schone synthetische brandstoffen. 
Met een Chinese partner wordt mo-

menteel voor Syngaschem een labora-
torium gebouwd in Beijing, dat vol-
gend jaar mei geopend wordt. 

Vorig jaar mei werd de in Nuenen wo-
nende Niemantsverdriet nog benoemd 
tot 'honorary distinguished professor' 
aan de Cardiff University voor zijn uit-
zonderlijke bijdragen aan het vakge-
bied van de katalyse.

Prof. dr.ir. Hans Niemantsverdriet, hoogleraar Fysische Chemie van Opper-
vlakken uit Nuenen, is benoemd tot eredoctor aan de Aalto universiteit in 
Helsinki. In april werd bekend gemaakt dat Niemantsverdriet één van de 
tien laureaten is die dit jaar een eredoctoraat toegekend heeft gekregen. De 
eredoctoraten zijn uitgereikt aan eminente personen die actief zijn op het 
gebied van wetenschap, technologie en maatschappij. Afgelopen vrijdag 10 
oktober was de officiële uitreiking. 

KWF- 
onderscheiding
 
Het bestuur van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding, KWF afdeling Nuenen 
c.a., heeft aan mevr. L. Sisselaar een 
‘crab’ uitgereikt voor 25 jaar collecte-
ren voor de kankerbestrijding. 
Mevr. A. Stoop, mevr. W. Smeulders, 
dhr. R. Vlemmix, mevr. Wieringa, dhr. 
Meijer, mevr. C. Maeijer-Martens, 
mevr. S. Swinkels en dhr. M. de Mey 
kregen er een voor hun 10 jaar hart-
verwarmende inzet bij de jaarlijkse 
collecte. Deze en vele andere vrijwilli-
gers vormen nog steeds de ruggen-
graat van het KWF.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

 

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Maand oktober
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur
Zondag 09.00 uur

Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

26 oktober tot 1 november
Collecte Diabetesfonds. 

2 november tot 8 november
Collecte St Alzheimer Nederland

t/m vrijdag 17 oktober
De Rietpluim viert haar 25 jarig bestaan

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 Nico Arts: 

Onze regio in de middeleeuwen
Dassenburcht, 

Jacob Catsstraat 1-3 Nuenen

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 het Heilig 

Kruisgilde en Drumfanfare Jong Leven

Vrijdag 17 oktober
20.15 uur Op sterk water, 

Het wonderbaarlijke improvisatieavontuur
Het Klooster. 20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 18 oktober
14.00 uur Familiedag met PHOXY 

en optreden van Punt & L
café De Stam.

Zaterdag 18 oktober
11.00 uur Kermis-rikken

tent bij café De Stam
19.00 uur Kermisloterij

Café De Stam

Zaterdag 18 oktober
20.30 uur 
Ameezing2

Van Goghbar

Zaterdag 18 oktober
20.00 uur 

Nuenen zal het zich lang heugen…
Brassband de Vooruitgang

Het Klooster

Zaterdagavond 18 oktober 
20.00 uur Country Dance Party met 

Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout

Zondag 19 oktober
10.30 uur Art in Listening,

Koffieconcert, Anastasia Kozhushko
Het Klooster in Nuenen

Zondag 19 oktober
11.00 uur Art in Listening, Koffieconcert

Het Klooster
13.00 uur Concertmiddag The Old-timers

Het Klooster

Zondag 19 oktober
Extra tour ‘Market Garden - 
Bevrijding van Nuenen c.a.

14.00 uur Ierse sessie, The Falcon Town 
Jazz Band. Weverkeshof

Maandag 20 oktober
13.30-16.30 uur 

WLG: lezing Afrikareis
Den Heuvel in Gerwen

Dinsdag 21 oktober
 20.00 uur 

Lezing natuurfotografie
Het Klooster

Woensdag 22 oktober
14.30 uur Tante Theater, 

De Rap-prin6
Het Klooster

Woensdag 22 en donderdag 23 oktober
Ochtend en middag - 

Graffiti workshop
Vincentre

Donderdag 23 oktober
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb 

Lezen op de tablet
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 23 oktober
20.15 uur 

Sven Ratzke, Diva Diva’s
Het Klooster

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober
12.00-15.00 uur Inzameling van (gebruikt) 

speelgoed en fietsen
door Stichting Speelkr8

Speeltuin De Kievit, Nuenen.

Zondag 26 oktober
15.00 uur Optreden Summa orkest

Jo van Dijkhof

Dinsdag 28 oktober
20.15 uur 

Wim Daniëls, Slowen en schuren
Het Klooster

Woensdag 29 oktober
19.00 uur 

Vader
Het Klooster

Donderdag 30 oktober
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb 

Android tablets
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 30 oktober
20.15 uur 

Emilio Gusman, Een dunne dekmantel
Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 18 oktober 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 19 oktober 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 18 oktober 18.30 uur: Pas-
toor Carel Swinkels (vanwege sterf-
dag); Tiny Damen; Lenard de Haas en 
Gerard de Haas.
Zondag 19 oktober 11.00 uur: Noud 
en Marie van Rooij-van de Kam; Pas-
toor Carel Swinkels (vanwege sterf-
dag); Riek Schafrat-Verkuijlen; Jan en 
Gusta Swinkels-Veldkamp en schoon-
zoon Hans Strijbosch; Cato en Lowie 
de Brouwer-Bartels (vanwege verjaar-
dag Cato); Ries en Anneke Meulen-
dijk-Biemans; Ineke Hilberink (van-
wege verjaardag); Cathrien en Piet 
Wernaart-van den Boomen; Louis van 
de Linden (vanwege sterfdag); Sjef van 
Santvoort (vanwege verjaardag); over-
leden familie Raaijmakers; Machiel 
van Stokkom (vanwege sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden José 
Willems-Pijs, Mgr. Frenkenstraat 28 
en Tom van Tilburg, Laan ter Catten 
35. Wij wensen de families veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.
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.

Wereldmissiedag
In het weekeinde 18/19 oktober is het 
Wereldmissiedag. Onder het motto De 
vlam van het geloof doorgeven staat 
het land Myanmar centraal (vroeger 
Birma geheten). Het land is 16 keer zo 
groot als Nederland, er wonen 60 mil-
joen mensen, verdeeld over 135 etni-
sche groepen. 90% van de bevolking is 
boeddhistisch, slechts 4% christen. De 
kerk is er weer in opbouw nadat tijdens 
de militaire dictatuur katholieke scho-
len en ziekenhuizen waren onteigend. 
Het houden van kerkdiensten werd ge-
controleerd door de staat. Er is nu 
weer ruimte om het geloof te beleven. 
Priesters, religieuzen, catechisten en 
gewone gelovigen zetten zich in voor 
leprapatiënten, gehandicapten en ar-
men. Er is veel behoefte aan onderwijs 
en vorming, juist ook vanuit de kerk 
als aanvulling op het staatsonderwijs.

Informatieavond   
Vormsel Parochie Nuenen
Voor de kinderen uit onze parochie die na dit schooljaar de basisschool 
gaan verlaten is er op vrijdag 29 mei 2015 gelegenheid om het sacrament 
van het Vormsel te ontvangen. Vicaris-generaal Van den Hout zal voorgaan 
in deze viering.

Dit weekeinde is er een extra collecte 
voor Missio. Missio Nederland maakt 
deel uit van de internationale Pause-
lijke Missiewerken en steunt kinderen 
in nood, het pastorale werk van paro-
chies en bisdommen in de derde we-
reld en de opleiding van priesters, dia-
kens, pastorale werkers en catechisten. 
Van harte aanbevolen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 oktober 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Bert Sengers; Stien van Hattum.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de Missio.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 oktober 11.00 uur: viering, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Pastor Claes 

Mededeling
Dit weekeinde is er een extra collecte 
voor de Wereldmissiemaand. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 19 oktober.   Voorganger: ds. 
J.H. Kip uit Geldrop. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het diaconaal 
werk in Nuenen. Donderdag 23 okto-
ber: Open Huis van 10.00-12.00 uur. U 
bent hier welkom voor een kop koffie of 
thee en ontmoeting met anderen.

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 16 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Kerkwijdingsfeest 
van de kerken met onbekend wij-
dingsfeest. 
Vrijdag 17 okt. 07.15 uur H. Mis, H. 
Margaretha Maria Alacoque, maagd. 
Zaterdag 18 okt. 08.30 uur H. Mis, H. 
Lucas, evangelist. 10.00 Godsdienst-
lessen. 
Zondag 19 okt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 19de zondag na Pinksteren; 
Missiezondag. 
Maandag 20 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Johannes van 
Kenty, belijder. 
Dinsdag 21 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Hilarion, abt, en H. Ursula en gezellin-
nen, maagden en martelaressen. 
Woensdag 22 okt. 07.15 uur H. Mis. 

Voor het ontvangen van het vormsel ko-
men alle kinderen van groep acht in 
aanmerking die door het doopsel op 
weg gezet zijn naar een leven als chris-
ten. Door dit sacrament worden de vor-
melingen uitgenodigd een eigen keuze 
te maken om deze weg te blijven volgen.
Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Door middel van deze brief 
nodigen wij zowel de vormeling als 
ouders uit voor een informatieavond, 

omdat we denken dat jullie samen een 
keuze maken voor het vormsel. Ook 
als u nog niet besloten heeft of uw 
kind aan het Vormsel deelneemt bent 
u van harte welkom!
Deze informatieavond wordt gehou-
den op dinsdag 4 november in het pa-
rochiecentrum van de H. Clemens-
kerk, Park 55 en begint om 19.00 uur. 
De verwachting is dat de informatie-
avond rond 20.00 uur zal eindigen. 

De opzet van de avond:
1. een algemene bezinning voor ou-
ders en jongeren.
2. de jongeren gaan naar een aparte 
ruimte om met elkaar na te denken over 
keuzes die je kunt maken; tegelijkertijd 
wordt met de ouders dieper ingegaan 
op de betekenis van het vormsel.
3. het bespreken van praktische zaken 
als de inschrijving, de werkwijze van 
het project en wat verder nog ter spra-
ke kan komen.

Tijdens deze avond zijn inschrijfformu-
lieren in de kerk aanwezig. Indien u dat 
wenst kunt u uw zoon/dochter direct 
inschrijven. U ontvangt dan tevens de 
werkmap en de oudermap. Wij vragen 
u een bijdrage in de kosten van € 25,- 
direct bij de inschrijving te voldoen. In-
dien u niet besluit om direct in te schrij-
ven dan is er een tweede mogelijkheid 
tot inschrijven en wel op maandag 17 
november in het parochiecentrum 
(Park 55) tussen 19.00 en 19.30 uur.
Bij de voorbereidingen op het vormsel 
zullen we samenwerken met de vor-
melingen uit Gerwen. De eerste bij-
eenkomst vindt plaats op dinsdag 13 
januari 2015.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Han Waalen, telefoon 040-2839061 
of via de mail hanwaalen@onsnet.nu 

De nieuwe bibliotheek Nuenen.

Modeltekenen in Het Klooster
Tekenen naar model, dat is al eeuwenlang een basisvaardigheid van de kun-
stenaar en ook een bron van inspiratie. Binnenkort start bij het Kunsten-
centrum CAN in Het Klooster weer de modeltekencursus. 

In deze cursus komen de basisprinci-
pes van het modeltekenen aan bod. 
Het accent ligt op kijken en waarne-
men. Verder komen lijn, vorm, licht-
donker, verhoudingen, volume, plasti-
citeit en compositie aan de orde. De 
cursus is geschikt voor beginners en 
gevorderden. Ieder wordt op zijn ni-
veau begeleid. 
Tijdens de lessen is er een (naakt)mo-
del aanwezig. Afwisselend kan dat een 
vrouwelijk of mannelijk model zijn. Al 
tekenend ontwikkel je de techniek 
vaardigheid en beeldtaal. Er wordt ge-
werkt aan snelle korte schetsen, maar 
ook aan langere standen. Later is er 
ook de mogelijkheid om te schilderen.
De modeltekencursus wordt gegeven 
door José Jansen op de woensdag-
avond van 19.45 tot 22.15 uur. Jose 
Jansen is zelfstandig beeldend kunste-
naar en docent. Ze geeft al meer dan 
25 jaar teken- en schilderlessen bij het 
Kunstencentrum CAN en andere cul-

turele centra. Meer informatie is te 
vinden op www.stichtingcan.nl, cur-
suscode 240.

Willie en the Old-timers 
Willie en zijn orkest the Old-timers ge-
ven op zondag 19 oktober een concert-
middag in Het Klooster te Nuenen Met 
medewerking van Octopus band uit 
Beek en Donk, Seniorenorkest uit Ge-
mert en the Old-timers uit Nuenen. 
Aanvang is om 13.00 uur en de toegang 
is gratis. We garanderen u een muzi-
kale middag. www.the-old-timers.nl
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Tennis

Kunstrolschaatsen

Hockey
P R O G R A M M A

Voetbal
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 19 oktober
EMK 1 - Nuenen 1 ............................ 14.30
RPC 3 - Nuenen 4 ............................. 11.00
Nuenen 5 - Marvilde 4  .................... 12.00
Nuenen 6 - Brabantia 5  ................... 12.00
Nuenen 7 - Tongelre 4 ...................... 10.00
Brabantia 6 - Nuenen 8 .................... 14.30
Woenselse Boys 5 - Nuenen 9 ..........12.00
RKGSV 4 - Nuenen 10 ..................... 12.00
SV Venray VR1 - Nuenen VR1 ....... 13.00
Nuenen VR2 - Beerse Boys VR 1 ... 10.00
Nuenen VR3 - DBS VR1 .................. 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 18 oktober
vet.: Nederwetten - EMK ................ 16.30
Zondag 19 oktober
Nederwetten 1  ...................................... vrij
EMK 7 - Nederwetten 2  .................. 13.00
Nederwetten 3  ...................................... vrij
Nederwetten 4 - Geldrop 8  ............ 11.00
ODC Da2 - Nederwetten Da1  ....... 12.15
Nederwetten Da2  ................................. vrij

EMK
Zaterdag 18 oktober 
Nederwetten VE1 - EMK Classics 1 16.30
Zondag 19 oktober
EMK 1 - RKSV Nuenen 1 ................ 14.30
Marvilde 3 - EMK 2 .......................... 12.15
EMK 3 - Unitas’59 4 ......................... 11.00
SBC 4 - EMK 4 ................................... 10.00
EMK 5 - Rood Wit V 4 ..................... 10.00
RKGSV 3 - EMK 6............................. 11.30
EMK 7 - Nederwetten 2 ................... 13.00 
Pusphaira 4 - EMK 8......................... 14.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 18 oktober
RKGSV 1 - DOSL 1  .....(Beker) 16.00 uur
Vet. Best Vooruit - Vet RKGSV  16.30 uur
Zondag 19 oktober
RKGSV 2 Vrij
RKGSV 3 - EMK 6  .....................11.30 uur
RKGSV 4 - Nuenen 10  .............12.00 uur
Unitas’59 dames 2 - 
RKGSV dames 1  ........................10.00 uur

Zwemmen

Play-offs voor JA1 van 
Hockeyclub Nuenen
JA1 van HC Nuenen speelt op zondag 19 oktober play-offs bij Hockeyclub Son 
voor een plaats in de landelijke competitie. Vorig jaar wist JA1 geschiedenis te 
schrijven door zich voor het eerst rechtstreeks te plaatsen voor deze competitie. 
Dit jaar is rechtstreekse plaatsing nèt niet gelukt, maar hopen de jongens door de 
play-offs te winnen alsnog op het hoogste niveau te kunnen hockeyen. De wed-
strijden zijn op zondag 19 oktober. JA1 speelt om 10.05, 11.15, 13.00 en 13.35 uur.

Aylin Nederlof 18e op WK   
in Spanje
Van 27 tot 11 september werden in Reus Spanje de wereldkampioenschappen 
kunstrolschaatsen gehouden. Voor Nederland kwam de Nuenense Aylin Ne-
derlof in de klasse junioren uit. Voor Aylin was dit de eerste deelname aan een 
WK. Ze startte in een sterk deelnemersveld van 29 rijdsters uit 16 verschillende 
landen: Italië, Argentinië, Slovenië, Spanje, Duitsland, Colombia, Brazilië, Por-
tugal, USA, China Taipei, Nederland, Equador, Australië, Denemarken, Mexico 
en Japan. Dinsdag was voor Aylin de eerste training en kennismaking met de 
baan. Op donderdagmorgen de tweede training en aan het einde van de middag 
de opening van het WK. Net daarna begon de korte kür in de klasse junioren. 
Aylin had startnummer 9 en moest als 3e van de tweede groep. Ze liet een mooie 
kür met moeilijke elementen zien en eindigde op de 20e plaats. De training, de 
volgende morgen, verliep ook goed, dus kon ze met een goed gevoel beginnen 
aan de lange kür. Aylin liet veel verschillende elementen zien, zoals de dubbel 
axel, trippel flip, trippel salchow en moeilijke pirouetten. De jury beloonde haar 
met mooie punten, waardoor ze haar plaats kon verbeteren. Aylin eindigde op 
een geweldige 18e plaats. Ze kan samen met haar trainster Gerrie Obbens trots 
terug kijken op een geslaagd wereldkampioenschap 2014.

Bekerwedstrijd 
RKGSV 1 - DOSL 1 
Na de succesvolle 1e bekerronde waar 
7 punten uit 3 wedstrijden werden be-
haald, heeft RKGSV 1 zich geplaatst 
voor de komende bekerwedstrijd in 
de 2e ronde KNVB beker amateurs.

In de 2e bekerronde zal RKGSV 1 dat 
in de 4e klasse speelt het opnemen te-
gen DOSL uit Leende dat speelt in de 
5e klasse. 
De mannen kunnen al het support goed 
gebruiken dus ook die van u. U bent 
dan ook allen van harte uitgenodigd om 
zaterdag 18 oktober om 16.00 uur de 
wedstrijd bij te wonen op het sportpark 
in Gerwen. Toegang is gratis.
Het bestuur en de leden wensen onze 
mannen enorm veel succes toe.

EMK - Eindhoven A.V. 1-1
EMK begon voortvarend aan de wedstrijd. Via een Eindhoven verdediger 
ging een schot van Ruud Bijsterveld naast het doel van de tegenstander. 
Toch kwam EMK op een 0-1 achterstand. Een vrije trap van Eindhoven werd 
bij de 1e paal in het doel gekopt. 

Matinee Tennis Tour    
TV Wettenseind
TV Wettenseind organiseert op vrijdag 31 oktober een gezellige dag voor de 
50 plusser. Het doel van deze dag is om nieuwe 50 plussers te werven voor 
de tennissport. Alle 50 plus leden van TV Wettenseind kunnen ook deelne-
men aan deze gezellige dag. Kent u iemand die graag kennis wil maken met 
de tennissport, neem hem of haar dan mee. Op deze dag staat gezelligheid 
hoog in het vaandel.

Verkeerd e-mail 
adres in artikel 
biljartclub Apollo
Helaas zijn in het artikel over de bil-
jartclub Apollo verkeerde e-mail 
adressen gebruikt. Voor meer info of 
aanmelding van nieuwe leden kan 
men zich wenden tot:
h.foederer02onsbrabantnet.nl of 
bjmvanderwielen@onsnet.nu

Vessem - Nederwetten 4-1
Het begon zo veelbelovend. Na 1 minuut stond Nederwetten al op een 0-1 voor-
sprong. Ben van der Bruggen  schoot de bal, na een mooie solo, laag in de linker-
hoek.  Uiteindelijk speelde Nederwetten een slechte wedstrijd. In de 8e minuut 
kwam Vessem langszij toen Bob Soetens een fout in de verdediging bekwaam 
afstrafte. 1-1. Ondanks een groot veldoverwicht en aanvallend voetbal kon Ne-
derwetten nauwelijks gevaarlijk worden. Vessem speelde via de snelle flankspe-
lers op de counter. In de 20e minuut bleef de verdediging van Nederwetten staan 
vanwege vermeend buitenspel. Merijn van Ham ging echter door, werd niet te-
ruggefloten en scoorde de 2-1. Net voor rust had Toon van Rooij de gelijkmaker 
kunnen scoren maar zijn inzet werd op de doellijn gekeerd. Na vijf minuten in de 
tweede helft kreeg de vrijstaande Bob Soetens de bal toegespeeld en had een 
vrije doortocht naar het Wetten doel en scoorde voor de tweede maal. 3-1. Ne-
derwetten ging wel ten aanval maar was inspiratieloos en leed veel onnodig bal-
verlies. Dat gaf Vessem volop de gelegenheid tot een aantal gevaarlijke counters. 
In de 70e minuut resulteerde dat in de 4-1 voorsprong door wederom Merijn van 
Ham. Komende zondag geen competitiewedstrijd voor de blauwwitten maar 
voor zondag 26 oktober staat de thuiswedstrijd tegen Tivoli op het programma.

Waterspeel bij Laco Nuenen  
in de herfstvakantie
Voor de schoolkinderen in Nuenen is het volgende week herfstvakantie. Na al 
weer voor de kinderen een lange periode op school te hebben gezeten, zijn de 
kinderen weer toe aan wat rust of juist om wat energie kwijt te kunnen. Dat geeft 
de mogelijkheid om wat extra dingen te doen. Bij Laco sportcentrum Nuenen 
kunnen ze hun energie wel kwijt want men gaat in het zwembad een waterspeel-
tuin maken. Met alles der op en der aan. Een Tarzantouw, een loopbrug, een wa-
termonster, drijfplanken. In het zwembad zit al een vaste familieglijbaan een 
whirlpool en een peuterbadje. Voor elk wat wils. Het extra zwemmen voor de 
schoolkinderen is op dinsdag 21 en donderdag 23 oktober van 13.30 tot 15.30 uur. 

Z&PV Nuenen beduidend 
sneller dan vorig jaar
Tijdens de eerste ronde van de verenigingscompetitie hebben de zwemmers van 
Z&PV Nuenen een beduidend betere score neergezet dan vorig jaar. Met 
6064.75 waren ze meer dan 40 punten (seconden) sneller dan in oktober 2013. 
Een groot aandeel in deze mooie score had Milan Meurs. Sinds augustus is hij 
meer gaan trainen en dat lijkt zich nu al uit te betalen. Hij zwom met 2.32.34 op 
de 200m rugslag onder andere een limiet voor de Nederlandse Junioren en 
Jeugd kampioenschappen eind januari 2015. En Jelmer North zwom met 2.56.18 
op de 200 meter rug een limiet voor de Brabantse kampioenschappen. Met Mi-
lan en Jelmer wisten veel zwemmers van Z&PV Nuenen zich te verbeteren.

Rick van de Bogaard scoort de gelijkmaker voor EMK.

Vanaf dat moment speelde EMK een 
moeizame wedstrijd. De reden daar-
voor was het te lage tempo aan EMK 
zijde en het irritante spel van tegen-
stander Eindhoven dat alle middelen 
aangreep om het spel te vertragen. 
Wanneer het EMK lukte om weer 
snelheid in de wedstrijd te krijgen was 
het de scheidsrechter die op het vlag-
gen van de grensrechter van de tegen-
stander reageerde en soms onterecht 
affloot wegens buitenspel. Na rust 
probeerde EMK nog meer druk te zet-

ten op de tegenstander. In het begin 
van de 2e helft waren er kansjes voor 
Bijsterveld en Rick van den Bogaard 
maar de echte scherpte ontbrak. 

In de 88e minuut bracht de individue-
le klasse van Rick van den Bogaard 
(gekozen als Man of the Match) EMK 
op de dik verdiende 1-1. Komend 
weekend de bekerwedstrijd EMK - 
Nuenen waarbij we iedereen (voetbal 
liefhebber of niet) van harte welkom 
heten op sportpark Wettenseind.

 
U kunt zich alleen, of met een intro-
ducee inschrijven voor 25 oktober per 
email. Deelname is gratis en vanaf 
09.30 uur is er ontvangst met koffie of 
thee. Er is een workshop van 10.00 
uur tot 12.00 uur (met tennisleraren). 
De lunch is van 12.00 uur tot 13.00 
uur (wordt voor gezorgd). Er wordt 
gehusseld van 13.00 uur tot 15.00 uur 
met aanwijzingen van tennisleraren. 

Het einde van de dag is rond 15.30 
uur. Aanmelden via emailadres: theo-
marja@upcmail.nl telefoon nr. 040-
2835353. Contactpersonen: Marja en 
Theo van Koesveld.



om dit met u te vieren 
ontvangt u tot eind oktober 

10% korting*
 

op al uw aankopen!

heet voortaan

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl
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Bij Jumbo spaart u nu eenvoudig voor flinke korting op ruim duizend restaurants  
en bioscopen. Bij elke € 10,- aan boodschappen krijgt u een gratis uitzegel. Met vijf 
uitzegels heeft u een volle spaarkaart, die u kunt inwisselen voor een kortings voucher 
van € 5,-. U verzilvert deze kortingsvoucher eenvoudig op jumbosupermarkten.nl, 
waar de leukste uitjes in uw buurt op een rij staan. Uitzoeken en genieten maar!

U kunt uitzegels sparen t/m 2 december 2014.   
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op jumbosupermarkten.nl

 Jumbo, Kernkwartier, Hoge brake
 Jumbo, Ton Grimberg, De smidse 

ruim duizend restaurants 
 Bij elke € 10,- aan boodschappen krijgt u een gratis uitzegel. Met vijf 

uitzegels heeft u een volle spaarkaart, die u kunt inwisselen voor een kortingsvoucher 

Spaar bijvoorbeeld voor 5 of 10 euro 
korting per persoon op een lunch of
diner bij DE WATERMOLEN van 
Opwetten in Nuenen!

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

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 
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HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. 
Bel 040 - 283 1200 

of mail rdel@onsnet.nu
Ook voor uw folders!

Rond de Linde 
ook compleet digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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