
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Dat moet in 
de krant
Om de plaats die Rond de Linde 
inneemt in de Nuenense samenle-
ving extra te accentueren, bent u 
welkom op onze redactiebijeen-
komst.

Op vrijdag 30 november staat speciaal 
voor onze lezers de deur open van 
19.00 tot 19.30 uur bij kunsthandel 
Art Dumay, Park 75 in Nuenen.
De redactie zal met belangstelling de 
op- of aanmerkingen, complimenten, 
ideeën of kritiek vernemen die er on-
der onze Nuenense lezers of vaste in-
zenders leeft. Aarzel niet en laat uw  
mening horen. We gaan voor een nog 
betere krant die we samen maken voor 
onze Nuenense lezers.

kleurmijninterieur.nl

52e Veulenkeuring

Afscheid 
voorzitter Frans Roijackers

Door Elwien Bibbe

Sinds 1961 is Frans Roijackers (73) al betrokken bij de Gerwense Veulen-
keuring. En in 1972, nu 40 jaar geleden, werd hij bestuurslid van de Stich-
ting Centrale Veulenkeuring Gerwen. Met Nicolien van de Papenhoef, dit 
paard was van zijn vader, nam hij voor het eerst deel aan de keuring in 
Gerwen. In 1968 trouwde hij en veranderde de naam van de stal van Papen-
hoef in Havenweg, naar de straat waar hij toen met zijn vrouw ging wonen.

In 1986 verhuisde het gezin Roijackers 
opnieuw. Nu van Lieshout naar Liessel 
in de gemeente Deurne. En opnieuw 
veranderde de naam van de stal. Het 
werd Hoogdonk. 

Volkert Scheepers koning St. Catharina gilde
Zoals het gildebroederschap vaak overgaat van vader op zoon ging dit jaar 
het koningschap bij het St. Catharina gilde ook over van vader op zoon 
tijdens het twee jaarlijkskoningschieten op zondag 25 november j.l. 

Frans Roijackers met de driejarige Chantal van Hoogdonk, straks ook te zien op 
de Veulenkeuring Gerwen.                                            (Foto: Ton van der Weerden).

Vader Hein Scheepers (links) naast de nieuwe koning, zoon Volkert.

Rond half twaalf  trokken de gildebroe-
ders en gildezusters naar de Dubbe-
straat om de koning Hein Scheepers op 
te halen. Daar stond traditiegetrouw 
een borreltje brandewijn en een Bra-
bantse koffietafel op hen te wachten. 
Tijdens de koffietafel werd de konings-
vogel gepresenteerd aan de deelnemers 
van het koningschieten. De koning had 
een mooi beschilderde kleine vogel ge-
maakt.  Iedereen was benieuwd tegen 
hoeveel schoten dit koningsvogeltje 
bestand zou zijn.
Nadat het koningsvest aan de schuts-
boom op het gildeterrein aan de Paai-
hurken bevestigd was, trok het gilde 
traditioneel driemaal rond de schuts-
boom en werd er geofferd op de trom. 
Daarna werd de volgorde van schieten 
door middel van loting vastgesteld.
Rond de klok van twee uur loste de oud 
koning het eerste schot. De kleine ko-
ningsvogel stak mooi af tegen de blau-
we lucht. Gelukkig was de najaarsstorm 
wat geluwd  en kon de koningsvogel 
door mooi geplaatste treffers snel nog 
wat kleiner gemaakt worden tot er ten-
slotte nog maar een klein stukje hout 

aan de spil hing. Bij het  32e schot wist 
Volkert Scheepers het restant van de 
koningsvogel op de juiste plaats te tref-
fen en viel het laatste deel van de vogel 
naar beneden. Voor Volkert is het de 
tweede keer dat hem dat lukt, in 2008 
was hij al eens koning.  Nadat het be-
stuur had uitgemaakt dat hij waardig 
was het koningszilver te dragen, volgde 
de hernieuwde eed van trouw. Daarna 
volgde de ene felicitatie na de andere 
en werd samen met alle aanwezigen ge-
toast op het behaalde resultaat. Volkert 
Scheepers is de komende twee jaar we-
derom koning van het St. Catharina 
gilde. Tijdens het gezellig samenzijn 
werd gildebroeder Antoon van de 
Pluijm door de heer F. Crooijmans, 
voorzitter van Kring Kempenland,  on-
derscheiden met een zilveren medail-
lon voor 12 jaar Raadsheer schieten en 
meer dan 18 jaar lid van de schietcom-
missie Kring Kempenland, waarvan 12 
jaar als voorzitter.

LEVgroep start met 
voorbereiding NL Doet 2013
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2013 is het weer tijd voor de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, NL Doet. Organisaties, verenigingen en 
stichtingen kunnen zich met een klus aanmelden op www.nldoet.nl. Om 
deze eenmalige klus te klaren en om vrijwilligers te werven kan men een 
beroep doen op het Oranjefonds. De maximale bijdrage is € 450,-. 
Om organisaties, verenigingen en stich-
tingen hier goed op voor te bereiden, 
organiseert de LEVgroep een brain-
stormsessie op 10 december van 15.00-
17.00 uur bij het Servicepunt aan de 
Berg 22c. Organisaties die deel willen 
nemen aan NL Doet, maar geen klus 
kunnen bedenken, gaan aan het einde 
van de brainstormsessie naar huis met 
een klus-idee en een ingevuld aanvraag-
formulier voor de financiële bijdrage. 
Kortom na deze avond is de organisatie 
al een aantal belangrijke stappen verder 
voor deelname aan NL Doet.

Het Oranjefonds heeft als doel zo veel 
mogelijk mensen kennis te laten ma-
ken met vrijwilligerswerk. Maatschap-
pelijke organisaties kunnen klussen 
aanmelden en vrijwilligers werven om 
tijdens deze twee dagen aan de slag te 
gaan. LEVgroep wil alle regio’s waar zij 
werkzaam is, deze twee dagen laten 
bruisen van de vrijwilligersactivitei-
ten. 
Voor meer informatie en/of aanmel-
den voor deze brainstormsessie: mail 
naar smene.borger@levgroep.nl. N.B. 
er is een beperkt aantal plaatsen.

In 1997 was hij 25 jaar lid van het be-
stuur van de stichting en is hij door 
burgemeester Terwisse onderschei-
den met een gemeentelijke erepen-
ning. In 1998 werd hij vicevoorzitter 
en in 2007 nam hij de voorzittersha-
mer over van Dhr. Rovers. Belangrijke 
gebeurtenissen in die 40 jaar waren 
toch wel de plaatsing van het bronzen 
paard op de Heuvel en de totstandko-
ming van het gouden jubileumboek in 
2010. De veulenkeuring in Gerwen 
staat onder de paardenfokkers nog 
steeds hoog aangeschreven, volgens 
Frans. Nu wordt hij ‘rustend lid’. Het 
wordt tijd dat de jongere generatie het 
stokje overneemt. Hij kijkt met vol-
doening terug op de voorbije jaren en 
aan het feit dat hij zijn bijdrage heeft 
mogen leveren aan dit mooie evene-

ment dat Gerwen in de paardenwereld 
in binnen- en buitenland op de kaart 
heeft gezet.

Op zaterdag 8 december vindt de veu-
lenkeuring in Gerwen voor de 52e 
keer plaats. De laatste jaren is het aan-
tal inschrijvingen constant gebleven. 
Er worden rond de 90 veulens, 1,2 en 
3-jarigen verwacht. In alle vier de ca-
tegorieën zijn prijzen te winnen. Ook 
wordt er een algemeen kampioen ver-
kozen. Rond 10.30 uur vindt de offici-
ele opening plaats. Bezoekers zijn de 
hele dag welkom op het Heuvelplein. 
Want er is genoeg te zien. Frans en be-
stuurslid Martien Smits hopen op 
goed paardenweer. Daarmee bedoelen 
ze dat het ‘droog’ moet zijn, want dan 
zijn de paarden op hun mooist.

Het hengsveulen Lutteur van Hoog-
donk werd in 1989 kampioen. En vorig 
jaar werd Chantal van Hoogdonk alge-
meen kampioen. 
Met Chantal doet hij dit jaar voor de 
laatste keer mee bij de driejarigen.

De Herfst 
Kampioenen 

van HCN

HockeyWil Vermeulen 
stopt als 
ambassadeur 
CliniClowns

Prins Vurieus 
zwaait scepter 
over ’t Narregat



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval, zoals kastjes, tapijten, palen, stoeptegels, 
vlonders e.d, haalt de gemeente eenmaal per maand op. Dit is de 
laatste woensdag van de maand. Bij de gemeente kunt u bij de afde-
ling Burgerzaken stickers kopen van € 16,30 per afvalpakket. U plakt 
de sticker op het pakket zodat de inzamelaar ziet dat hij het pakket 
moet meenemen. Dit pakket mag niet groter zijn dan 0,5 x 0,5 x 1,5m. 
Heeft u bijvoorbeeld twee keer zoveel afval dan dient u twee stickers 
te kopen. Natuurlijk kunt u grof huishoudelijk afval ook bij de Mili-
eustraat inleveren.

Het is niet toegestaan om grof huishoudelijk afval op een andere dan 
de hiervoor beschreven wijze aan te bieden of te storten. De gemeen-
telijke opsporingsambtenaren treden op als er sprake is van een af-
valdumping. De regels over afval zijn na te lezen in de afvalstoffenver-
ordening. 

Standplaatsen
Voor het innemen van een standplaats hebt u een vergunning nodig. 
Wij hebben in onze gemeente specifieke standplaatsen aangewezen 
waarvan u, met vergunning, gebruik kunt maken. Hierdoor borgen wij 
de verkeersveiligheid, maar voorkomen we ook (geur)overlast voor de 
omgeving. U mag zonder vergunning niet een voertuig, kraam of tafel 
plaatsen. De opsporingsambtenaren houden hier toezicht op en tre-
den -indien nodig- op. De regels over standplaatsen zijn onder meer 
terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening.  

Informatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze publicatie dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken. Voor meldin-
gen over onder meer dumpingen van afval en het in gebruik nemen 
van standplaatsen kunt u contact opnemen met het klantencontact-
centrum van de gemeente Nuenen c.a.: 2 631 631. U kunt uw melding 
ook indienen via www.nuenen.nl. Daar klikt u op meldpunt. 

SRE ONDERZOEK VRIJETIJDSAANBOD
Doe mee met het onderzoek naar het vrijetijdsaanbod in de regio 
Zuidoost-Brabant 
De 21 samenwerkende gemeenten (SRE) en de ANWB willen graag 
van u weten wat u vindt van het vrijetijdsaanbod in uw woonomgeving. 
Daarom wordt er een onderzoek gehouden onder inwoners in de regio. 
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in activiteiten die u leuk 
vindt om te doen. Voorbeeldvragen zijn: van welke recreatieve voor-
zieningen maakt u gebruik? Waar fietst of wandelt u graag? En welke 
voorzieningen mist u nog? Het onderzoek is nodig om in de toekomst 
de recreatieve mogelijkheden nog beter te kunnen afstemmen op uw 
wensen en behoeften. 

Uw mening telt!
U, als inwoner van Zuidoost-Brabant, kunt uw mening over het vrije-
tijdsaanbod geven door deel te nemen aan het onderzoek. U kunt via 
internet een vragenlijst invullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. In de 
adresbalk van het internet kunt u de volgende link intypen: http://bit.
ly/ZC1E9Y  U kunt deelnemen aan het onderzoek tot 7 december. 

Resultaten van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de 21 gemeenten in 
Zuidoost-Brabant en de ANWB. De ANWB en het SRE vinden een 
recreatief aantrekkelijke woonomgeving belangrijk. Daarom hebben 
zij de handen ineen geslagen. Met de informatie die we van u krijgen, 
kunnen we een beter vrijetijdsaanbod creëren en daarmee uw woon-
omgeving nog aantrekkelijker maken.  

Meepraten over het vrijetijdsaanbod in Zuidoost Brabant? 
De ANWB biedt via haar Facebook-pagina de mogelijkheid om over 
dit onderwerp door te praten. Iedere week (gedurende de periode van 
het onderzoek) wordt een vraag gesteld waarop u kunt reageren. Kijk 
op facebook.com/anwb onder het tabblad ‘Vrijetijdsonderzoek’. 

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de enquête? Dan kunt u contact opnemen 
met DIMENSUS, door te mailen naar onderzoek@dimensus.nl of te 
bellen naar het gratis telefoonnr.: 0800-0202055. 

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Intrekking 20-11-2012 N-HZ-2012- Ter Warden 30 Intrekken van Besluit   
  0175  Landbouw en milieubeheer 

Regulier 23-11-2012 N-HZ-2012- Boord 25 Tijdelijk bewonen van garage 
  0176 

Regulier 26-11-2012 N-HZ-2012- Den Binnen 22 Wijzigen van de gevel   
  0177  en het gebruik   

Ontvangen bouwvergunning 2de  fase:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

2de fase 22/11/2012 N-BF2-2012- Hoekstraat 7 oprichten van een luchtwasser 
bouw  1009 

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Vrienden	van	de	Riefels	voor	het	organiseren	van	het	

kindercarnaval op carnavalsmaandag 11 februari 2013 aan het 
Eeneind ter hoogte van zaal de Bakkerij;

•	 Aanvrager:	Visgilde	Francois	deBie	V.O.F.	voor	het	jaarlijks	innemen	
van een standplaats bij het Kernkwartier en op het Vincent van 
Goghplein op respectievelijk de vrijdag en de donderdag voor de 
verkoop van vis en visproducten;

•	 Aanvrager:	Toerclub	Nuenen	voor	het	organiseren	van	Mountain-
biketochten onder de naam “Dak van Brabant” op 17 februari 2013 
respectievelijk 13 oktober 2013 in het bosgebied omgeving Nuenen.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. 

Nuenen, 29 november 2012.

INGETROKKEN AANVRAAG   
REGULIERE BOUWVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier 06/11/2012 N-HZ-2012- Beukenlaan 4 Kappen van twee coniferen 
  0169  

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen Mach-
tiging en Mandaat een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum  

19/11/ N-HZ-2012- Voirt 62 Bouwen Oprichten van 20/11/2012 
2012 0151   dakkapel 2012

  
De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 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.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Prinses	Beatrix	Spierfonds	is	een	doorlopende	collectevergun-

ning verleend in de periode zoals jaarlijks staat aangegeven op het 
landelijk collecterooster, vastgesteld door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Voor 2013 is dat de periode van 8 tot en met 14 
september 2013  (verzenddatum 20 november 2012);

•	 aan	Van	Loon	Kaas-	en	Vershandel	V.O.F.	is	een	vergunning	verleend	
voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kaas 
en versprodukten op het Heuvelplein in Gerwen op elke donder-
dagochtend vanaf 29 november 2012 tot en met 31 december 2012 
(verzenddatum 23 november 2012).

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

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen. 

Nuenen, 29 november 2012

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

CONTACT MET BURGEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Gewijzigde openingstijden op 5 december
Op woensdag 5 december 2012 vervalt de avondopenstelling en slui-
ten de publieksbalies om 17.00 uur.

VERKEER
Afsluiting spoorwegovergang Eeneind-Collse Hoefdijk
De spoorwegovergang Eeneind-Collse Hoefdijk is zondag 2 december 
van 23.45 uur tot maandag 3 december 05.30 uur afgesloten voor al 
het verkeer. In die nacht worden er werkzaamheden uitgevoerd aan 
het spoor. De omleiding wordt via borden aangeven.

De werkzaamheden aan de spoorwegovergang Eeneind-dorp gaan in 
die nacht niet door.
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het KCC via tel: 
(040) 2631 631.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 2 december aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied II. Dit wil zeggen alle wegen 
buiten de bebouwde kom van de gemeente Nuenen c.a. Alle bedrijven 
uit gebied II mogen op deze dag geopend zijn.

BLADKORVEN
Het meeste blad is inmiddels van de bomen gevallen en daarmee zijn 
op veel plaatsen de bladkorven overbodig. De gemeente verwijdert 
daar waar het niet meer nodig is de bladkorven. Als u nog vragen heeft, 
dan kunt u bellen naar het klantcontactcentrum via (040) 2631 631 
of een email sturen naar kcc@nuenen.nl

PILOT GROENPARTICIPATIE
De gemeente moet op allerlei gebieden bezuinigen. Één van de moge-
lijkheden om kosten te besparen is door plantsoenen om te vormen 
naar gazon. Gras is immers in onderhoud veel goedkoper en gemak-
kelijker dan heesters en struiken. De gemeente wil binnenkort gaan 
beginnen met omvormen. Er zijn daarvoor al een aantal plantsoenen 
uitgekozen. De omwonenden van deze plantsoenen worden nu en in 
de toekomst apart geïnformeerd. Dit zal gebeuren via een brief, inclu-
sief een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.  

Zelf onderhouden
Wij begrijpen dat er mensen zijn die het jammer vinden dat het plant-
soen gaat verdwijnen. Voor die mensen is er de mogelijkheid om zelf, 
samen met andere buurtgenoten, het onderhoud voor hun rekening 
te nemen. In dat geval hoeft de gemeente niet om te vormen om de 
kosten van onderhoud te drukken. 

Bomen 
De afgelopen tijd verwijdert de gemeente alleen maar bomen als deze 
gevaar opleveren. Voor herplanten is ook slechts zeer gering budget 
beschikbaar. Als burgers willen meebetalen, is het binnen de pilot 
groenparticipatie onder bepaalde voorwaarden mogelijk bomen te 
kappen die momenteel geen gevaar opleveren. 

Sponsoring
Binnen de pilot groenparticipatie bestaat de mogelijkheid om rotondes 
en groenstroken te sponsoren. Hiervoor zijn diverse opties mogelijk. 

Informatie 
Wilt u meer weten over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u con-
tact opnemen met het klantencontactcentrum via 040 2631 631 of 
kcc@nuenen.nl met vermelding “groenparticipatie”.

AANDACHTSPUNTEN   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 49 en 50 extra toe op er twee 
thema’s, te weten afval storten en standplaatsen. Op de naleving van 
andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 30 NOv.& 1 Dec.: 
Winterwortels, hele kilo  ............. 0,49
Holl. Bloemkool, per stuk  .......... 0,99
Granaatappels, 2 stuks  .............. 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDaG 3 DecemBer:

Boerenkool, per zak  ..................... 1,49
DINSDaG 4 DecemBer:

Wokgroenten speciaal, 1/2 kilo  0,99
WOeNSDaG 5 DecemBer:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDaG 6 DecemBer:

Witlof, hele kilo  .............................. 1,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GeHele Week vaN 30 NOv. t/m 6 Dec.:

Holl. elstar, hele kilo  .................... 1,49
Nw. Zeeland kiwi, 8 stuks  ........ 1,99
cabbage salade, 250 gram  ........ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Gezellig Gourmetten 
begint bij ons!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

     

www.bakkerijverhallen.nl
Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

3 Peper Steaks 
voor ...............................................6,95
Bij 150 gr. Runder Tappenade +
150 gr. Bouillon Salade
  een pakje toast GRATIS
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram ......................................2,45
Caprese al Forno
100 gram ......................................2,23
Pineapple Inside
100 gram ......................................2,20
Carpaccio Misto
100 gram ......................................2,10

Voor de best belegde broodjes!!

kOOPJe
Tarwebus brood

Van € 2,10. Voor € 1,75
2e pakje 
speculaas 

voor de helft

Rosa Faia BH
B t/m F Cup, Wit, Ivoor en Zwart

van: 57,95  59,95

 voor: 44,95
Felina BH B t/m F cup

van: 62,95 65,95   voor: 49,95

Chantelle BH’s 
2e halve Prijs!

Zondag 2 december
geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Opruiming!
Pyjama’s, Nachthemden en Dusters

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

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

Mey Hemdje
100% katoen, in de kleur ivoor  van: 17,95  voor: 12,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viert U Kerst thuis? 
 

Voor een passend advies 
voor al uw wijnen, 

aperitieven, likeuren e.d. 
loop eens geheel 

vrijblijvend binnen in onze 
slijterij aan de Parkstraat. 

 

Of neem eens een kijkje in 
onze webshop: 

www.slijterijvanlieshout.nl  
 

Ook voor uw 
relatiegeschenken, 
kerstpakketten en 

champagnes. 
 

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

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

ZE KUNNEN HET 
DAK OP!
Het is weer pietentijd bij 
Heerlijk&Heerlijk. Onze 
banketbakkers maken er 
weer ’n feest van op 
pakjesavond.

 Amandel
  marsepein

Pepernoten

Kruidnootjes

Borstplaat

Chocolade-
     letters

Dit pietentaartje 
past namelijk in 
elke schoorsteen.

PIETENTAARTJE
6 PERSONEN
VAN 12.50 9.75

ZE KUNNEN HET 
DAK OP!
Het is weer pietentijd bij 
Heerlijk&Heerlijk. Onze 
banketbakkers maken er 
weer ’n feest van op 
pakjesavond.

 Amandel
  marsepein

Pepernoten

Kruidnootjes

Borstplaat

Chocolade-
     letters

Dit pietentaartje 
past namelijk in 
elke schoorsteen.

PIETENTAARTJE
6 PERSONEN
VAN 12.50 9.75

Actie geldig van 29 nov. t/m 5 dec.:

ZE KUNNEN HET 
DAK OP!
Het is weer pietentijd bij 
Heerlijk&Heerlijk. Onze 
banketbakkers maken er 
weer ’n feest van op 
pakjesavond.

 Amandel
  marsepein

Pepernoten

Kruidnootjes

Borstplaat

Chocolade-
     letters

Dit pietentaartje 
past namelijk in 
elke schoorsteen.

PIETENTAARTJE
6 PERSONEN
VAN 12.50 9.75

Sloggi -actie:
Bij aankoop van 

3 dames of herenslips
de 4de GRatiS!

 



Eindhoven  040-2692530  |  Helmond  0492-525552  |  Nuenen  040-2833708  |  Eersel  0497-513393  |  Deurne  0493-322111

www.vansantvoort.nl#vsmmakelaars

De Doorn 74, Nuenen

Ruime eengezinswoning, gelegen in 
kindvriendelijke woonomgeving, met 
drie slaapkamers. Op loopafstand van 
het gezellige dorpscentrum van Nue-
nen, in de directe omgeving van scho-
len en speelplantsoen.

Prijs: € 179.000,-- k.k.

Kapmeeuwhof 1, Nuenen

Ruime hoekwoning met 3 slaapka-
mers, royale tuin met berging en 
gunsti g gelegen aan een rusti ge straat 
dichtbij winkelcentrum Kernkwarti er 
en scholen.

Prijs: € 199.000,-- k.k.

Maerdonk 6, Nuenen

Tussenwoning met vrijstaande ber-
ging en 4 slaapkamers. Deze woning 
ligt in het kerkdorp Gerwen, nabij het 
centrum en in de nabije omgeving 
vindt u een basisschool, de bossen . 
Ideale starterswoning.

Prijs: € 155.000,-- k.k.

Eeuw Driessestraat 15, Nuenen

Leuke twee-onder-één-kapwoning 
met berging en een zeer diepe ach-
tertuin. Rusti g gelegen in buurtschap 
Eeneind nabij uitvalswegen.

Prijs: € 189.000,-- k.k.

Europalaan 232, Nuenen

Hoekwoning met vier slaapkamers, 
vrijstaande berging en geheel vrijge-
legen achtertuin. Deze ideale gezins-
woning is gelegen nabij het centrum 
van Nuenen.

Prijs: € 194.000,-- k.k.

Lyndakkers 25, Nuenen

Ideale starterswoning met vrijstaande 
berging en privacy biedende achter-
tuin. Gelegen nabij het gezellige cen-
trum van Nuenen op loopafstand van 
alle voorzieningen.

Prijs: € 174.500,-- k.k.

Urnenveld 11, Nuenen

Ruime hoekwoning met 3 slaapka-
mers, royale tuin met berging en 
gunsti g gelegen aan een rusti ge straat 
dichtbij winkelcentrum Kernkwarti er 
en scholen.

Prijs: € 199.000,-- k.k.

Nassaustraat 12, Nuenen

In “Oud-Nuenen” gelegen ruime twee-onder-één-
kapwoning met oprit, 3 slaapkamers en serre op 
loopafstand van het dorpscentrum van Nuenen, 
nabij scholen en sportvoorzieningen.

De Hofstad 13, Nuenen

Ideale starterswoning met berging die 
fraai is gelegen aan een doodlopende 
verkeersarme straat met ruime par-
keergelegenheid in buurtschap Een-
eind. Op korte afstand van scholen, 
sportaccommodati es en winkels.

Prijs: € 174.000,-- k.k.

Kraanvogelhof 11, Nuenen

In Nuenen-Zuid gelegen hoekwoning 
met maar liefst 4 slaapkamers en vrij-
staande berging. Ideale gezinswoning 
nabij het gezellige dorpscentrum en 
allerlei voorzieningen.

Prijs: € 194.000,-- k.k.

Tomakker 19, Nuenen

In een kindvriendelijke woonwijk in 
Nuenen gesitueerde, eengezinswo-
ning met berging Diverse voorzienin-
gen zoals het centrum van Nuenen, 
scholen, natuur en sportf aciliteiten 
zijn op korte afstand bereikbaar. 

Prijs: € 169.000,-- k.k.

Beatrixstraat 24, Nuenen

Op hoekperceel gelegen 2-onder-1-kapwoning 
met 2x een berging en volop privacy biedende 
ruime achtertuin met eigen achterom gesitueerd 
aan rusti ge straat op loopafstand van het dorps-
centrum van Nuenen, nabij scholen en sportvoor-
zieningen.

Maerdonk 4, Nuenen

Hoekwoning met vrijstaande berging en 3 slaap-
kamers. Deze woning ligt in het kerkdorp Gerwen, 
nabij het centrum en in de nabije omgeving vindt 
u een basisschool, de bossen en het centrum van 
Nuenen ligt op slechts vijf fi etsminuten afstand. 
Ideale starterswoning.

Irenestraat 25, Nuenen

Tussenwoning met 3 slaapkamers en 
diepe tuin met berging. Gelegen in de 
rusti ge Oranjewijk, net buiten het ge-
zellige centrum van Nuenen. Nabij di-
verse voorzieningen en uitvalswegen.

Prijs: € 189.000,-- k.k.

Lyndakkers 29, Nuenen

Ideale starterswoning met vrijstaande 
berging en privacy biedende achter-
tuin. Gelegen nabij het gezellige cen-
trum van Nuenen op loopafstand van 
alle voorzieningen.

Prijs: € 179.000,-- k.k.

Vincent van Goghstraat 3A, Nuenen

3-Kamerappartement met schitt erend 
uitzicht over ’t Park’ gelegen op de 2 
etage in een klein appartementen-
complex in het centrum van Nuenen. 
Gesitueerd op loopafstand van win-
kels, park en openbaar vervoer.

Prijs: € 174.500,-- k.k.
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Inhoud
± 247 m³

Perceel
 144 m²

Bouwjaar 
1982

Inhoud
± 338 m³

Perceel
 128 m²

Bouwjaar 
1995

Inhoud
± 325 m³

Perceel
 179 m²

Bouwjaar 
1968

Inhoud
± 375 m³

Perceel
 251 m²

Bouwjaar 
1963

Inhoud
± 370 m³

Perceel
 167 m²

Bouwjaar 
1974

Inhoud
± 338 m³

Perceel
 253 m²

Bouwjaar 
1968

Inhoud
± 300 m³

Perceel
 144 m²

Bouwjaar 
1967

Inhoud
± 300 m³

Perceel
 248 m²

Bouwjaar 
1967

Inhoud
± 345 m³

Perceel
 195 m²

Bouwjaar 
1968

Inhoud
± 210 m³

Perceel
 110 m²

Bouwjaar 
1963

Inhoud
± 295 m³

Perceel
 178 m²

Bouwjaar 
1984

Inhoud
± 170 m³

Woonopp. 
± 65 m²

Bouwjaar 
1975

Inhoud
± 246 m³

Perceel
 435 m²

Bouwjaar 
1948

in opdracht van 

V
ERKO
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Jaarvergadering Ouderenfonds 
afdeling Nuenen
Op woensdagochtend 14 november jl. kwamen vele Ouderenverenigingen 
naar de gasterij van de Jo van Dijkhof voor de jaarlijkse bijeenkomst van het 
Nationale Ouderenfonds afdeling Nuenen ca. 

Onder het genot van koffie/thee met 
gebak werd de jaarlijkse uitreiking van 
de premies aan collega verenigingen 
overhandigd. Zo kreeg De Dorps-
werkplaats een wafelijzer om ook weer 
eigen inkomsten te genereren, het 
Steunpunt een fototoestel om alle da-
gen mooie zaken vast te leggen en hun 
bezoekers te voorzien van herinnerin-
gen, de KBO ontving een mooie Lap-
top om op alle plaatsen waar nodig ict 
ondersteuning te geven,   De Zonne-
bloem kreeg de kosten van een dag-
tocht met de rolstoelbus vergoed. Met 
trots werd teruggekeken op de vele ac-
tiviteiten van dit jaar waaronder de 
Oranjemarkt, C1000 Ton Grimberg, 
Bloem&Tuin en natuurlijk de zomer-
postzegels en wenskaartenverkoop bij 
vele supermarkten die dit allemaal 
mogelijk maakten. Verder kregen di-
verse vrijwilligers een oorkonde voor 
5 of meerdere jaren actief zijn voor 
Nuenen. Er was een zilveren speld 
voor 10 jaar of meer voor de dames 
Greet Bollen, Marijke Moviat, Paula 

Bridgedrive genereert geld voor 
De Akkers en Jo van Dijkhof
Afgelopen zaterdag 24 november heeft de Stichting Vrienden van de Akkers/
Jo van Dijkhof een benefiet bridgedrive georganiseerd in de Gasterij van de 
Jo van Dijkhof. Deze middag heeft € 700,- opgebracht.
Het is een van de activiteiten die de 
Stichting Vrienden van de Akkers/Jo 
van Dijkhof organiseert om geld in te 
zamelen voor activiteiten en zaken die 
het woongenot van de bewoners ver-
groten en die niet uit de begroting be-
taald kunnen worden.

Er hadden zich 50 paren voor deze 
middag ingeschreven. Men speelde 24 
spellen in 3 lijnen. De organisatie was 
in handen van Jozef de Louw en Ge-
rard van der Lubbe. De leden van 
Stichting Vrienden van de Akkers/Jo 
van Dijkhof zorgden tijdens het brid-
gen voor de drank en een hapje. Het 
werd een leuke middag die zeker voor 
herhaling vatbaar is. De prijzen waren 
beschikbaar gesteld door Esro-vlees 
Nuenen.

De uitslag van de bridgedrive
Als eersten eindigden bij de A-lijn: 
Ans van der Lubbe en Katja Wolters
Bij de B- lijn: Franca Selder en Toos 
van de Ven.
Bij de C-lijn: Trees Bastiaans en Rinie 
Vermeent.
Per lijn werd nog een prijs behaald 

door het paar dat het dichtst de score 
van 49% benaderd had.

Tot slot bedankte Harry Terwisse, 
voorzitter van de Stichting, de aanwe-
zigen, de bridgeclub BCON voor de 
geleverde faciliteiten en het organise-

Raaijmakers en de heer  Godfried 
Schijven. 

Er werd afscheid genomen als be-
stuurder van de heer   Ger van Erkel 
(20 jaar lid) en van de voorzitter me-
vrouw  Miep Luijten ( 12 jaar lid) die 
zich naast Henk Bollen als bestuur ve-
le jaren vol overgave hebben ingezet. 
Het nieuwe bestuurslid Liesbeth Dec-
kers zorgde voor mooie woorden en 
een boeket bloemen voor dit afscheid 
namens ieder als dank.  Tijdens de ver-
gadering meldde zich heel spontaan 
mevrouw Ans Jonkhout om deel te ne-
men in het bestuur hetgeen met een 
luid applaus werd vastgesteld. Op 20 
december wordt vanuit Nuenen voor 
het eerst het landelijk Kerstdiner bij 
van der Valk georganiseerd, terwijl 
ook weer alle activiteiten voor 2013 
gepland gaan worden. Een woord van 
dank aan alle vrijwilligers en sponso-
ren besloot de bijeenkomst van de Nu-
enense afdeling van het Nationaal Ou-
derenfonds. 

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen maken bekend 
dat zij in hun vergadering van 20 november 2012 de Budgethouders-
regeling gemeente Nuenen 2012 hebben vastgesteld. De budgethou-
dersregeling is een intern gerichte regeling die financiële bevoegdheden 
regelt. De regeling bevat geen algemeen verbindende voorschriften. 
De regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking, 
derhalve 30 november 2012. 
Op die datum komt de “Budgethoudersregeling gemeente Nuenen 
c.a.”  vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders 
van Nuenen op 6 maart 2007, te vervallen.
De budgethoudersregeling ligt vanaf 30 november 2012 gedurende 6 
weken voor eenieder ter inzage bij de balie Ruimte en Wonen in het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nieuw in Nuenen

Nagelsalon Beau4Nails
Na haar studie tot nagelstyliste heeft Donna Beaufort begin 2012 nagelsa-
lon Beau4Nails aan huis in Nuenen geopend. U kunt hier terecht voor 
nagelbehandelingen, zoals kunstnagels, manicure, gel polish en nagelbijt 
arrangementen.
 Bij nagelsalon Beau4Nails is alle ken-
nis en vaardigheid aanwezig om uw 
nagels en handen op een professionele 
manier te verzorgen. Er wordt alleen 
gewerkt met producten van uitsteken-
de kwaliteit. Iedere maand is er een 
maandaanbieding, deze is te vinden 
op de website. Nagelsalon Beau4Nails 
biedt ook cadeaubonnen aan, waar-
mee u iemand een persoonlijk cadeau 
kunt geven. Zeker een aanrader voor 
de komende feestdagen! De hit van 
2012 is de gel polish behandeling. 
Hiermee krijgt u een kleur op uw na-

gels of kunstnagels die 2-3 weken blijft 
zitten zonder af te bladderen. 

Maandaanbieding
De maandaanbieding van december 
2012 is: 10% korting op de eerste en 
tweede gel polish behandeling.  Be-
handelingen zijn uitsluitend op af-
spraak. Om een afspraak te maken of 
voor een gratis consult, kunt u bellen 
naar 06-41400359. Voor meer infor-
matie kijk op de website www.Beau-
4Nails.nl of stuur een e-mail naar in-
fo@Beau4Nails.nl.

Peter 
van Rooij 
exposeert in 
Het Klooster
In de maand december wordt een 
deel van de schilderijencollectie van 
Peter van Rooij in Het Klooster ten-
toongesteld. De werken die worden 
tentoongesteld, zijn met name de 
schilderijen die tussen 2000 en 2012 
door hem zijn gerealiseerd.  

De winnaars samen met de wedstrijdleiders van de bridgedrive.

ren van deze middag, de wedstrijdlei-
ders , de sponsor, De Gasterij Jo van 
Dijkhof, de pianist  en de eigen vrijwil-
ligers.
Zonder hun gewaardeerde medewer-
king had de Stichting de € 700,00 niet 
tijdens een gezellige middag kunnen 
vergaren.

Harry Terwisse kondigde tevens  aan 
dat hij wegens het succes van deze 
middag de Stichting Vrienden van de 
Akkers/Jo van Dijkhof op 23 novem-
ber 2013 weer een bridgedrive zal or-
ganiseren.

De Gasterij in de Jo van Dijkhof leent zich goed voor een bridgedrive.

Oud bestuurder Ger van Erkel (links) ontvangt de bloemen van nieuw bestuurslid 
Liebeth Deckers.     (Foto Petra van Laarhoven)

Foto onderschrift Donna Beaufort

Anja van Baast
Administratief
medewerkster

Ghita Hergarden
Uitvaartverzorgster 
Eindhoven Tineke Romen 

Manager P&O 

Thijs van den 
Biggelaar
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.Toon van der Velden

Uitvaartverzorger 
Geldrop-Mierlo

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen c.a.

medewerker uitvaartcentra (m/v)
(16/24 uur per week)

Van der Stappen Uitvaartverzorging is dé specialist in dienstverlening rondom 
de uitvaart. Wij bieden een eigentijdse invulling van de uitvaart aan op basis 
van wensen van de klant waardoor iedere uitvaart uniek wordt. Van der Stappen 
is betrokken, professioneel en waarde toevoegend: onze medewerkers doen 
er alles aan om uw wensen op uitvaartgebied te vervullen.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij graag naar onze 
website: www.vdstappen.nl. Je kunt ook contact opnemen met mw. T. Romen, 
tel. 040 289 5654. Tot uiterlijk 15 december kun je via de website solliciteren.

Van der Stappen Uitvaartverzorging, Spaarpot Oost 2, 5667 KT  Geldrop

Boedadhisme
De schilderijen met Tulpen die u hier 
vindt, stammen uit de eerste periode 
van Peter’s serieuze schildertijd, ver-
volgens heeft ’t Boeddhisme hem ge-
raakt en ook hiervan ziet u een aantal 
mooie indrukwekkende werken terug, 
net als een aantal van zijn laatste wer-
ken waarin Peter de altijd sierlijke ko-
libri met zijn penseel heeft vereeu-
wigd. 

Peter (73) heeft na zijn opleiding, ruim 
20 jaar als zelfstandig etaleur/decora-
teur vele grote modehuizen  van zijn 
diensten voorzien, waaronder V&D. 
Daarna heeft hij bij Wenting Mode tot 
zijn 60e de in- en verkoop verzorgd. 
Vervolgens heeft hij bewust gekozen 
gebruik te maken van de VUT, zodat 
hij eindelijk meer tijd voor zijn hobby 
–schilderen-  vrij zou kunnen maken. 
Peter heeft 7 jaar de schilderacademie 
in Arendonk bezocht waarvan 5 jaar 
les en 2 jaar ‘specialisatie’.  

Met een aantal cursisten uit deze tijd, 
schildert Peter nog wekelijks onder de 
naam: De Oliestrijckers. Zij hebben 
ook regelmatig op diverse locaties een 
gezamenlijke tentoonstelling. De ope-
ningstijden van Het Klooster zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00-
23.00 uur. 



HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051
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www.diepvriesspecialist.nlOok uw vis specialist

Mini frikandel
Diepvriesspecialist, 
50 stuks. 4,49

Erwtensoep
Diepvriesspecialist, 
2x1 ltr. 6,50
2 Potten NU

Indisch worstenbroodje
Diepvriesspecialist, 
4 stuks. 3,25

Frikandel (goudfrik)
van Lieshout, 
doos 40 stuks 
14,95

Aardappelblokjes 
(pommes rissolees)
Lutosa, 1 kg. 1,99

Bavarois tulband
O.a. aardbeien, ananas, chocolade 
en irish coffee Diepvriesspecialist, 
750 ml. 3,19

Kleintje bitterbal
Diepvriesspecialist, 
50 stuks. 4,99

Frites dik of dun
Diepvriesspecialist, 
2,5 kg. 2,89

 3,25

 5,00

 2,25  11,99

 1,49

 1,99

TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

GRATIS 
20 BLADERDEEGHAPJES

3,
99

Vanille/chocolade 
of nougatine ijstaart 
van Gils, 1500 ml. 
1 taart normaal 5,75

50 stuks. 4,99

2,5 kg. 2,89

 2,25

 3,25

 1,99

SPAAR
KAART
AANBIEDING

Ge
garandeerd

GegarandeerdDE BESTE PRIJS

Mini worsten-, ragout-, 
of pikant-broodjes
Diepvriesspecialist, 
10 stuks. 2,99

Meer informatie over kerst en nieuwjaar vindt u op www. sonnerie.nl

Maandag 31 december 
Sylvesterparty (op reservering)

Vier samen het begin van het nieuwe jaar in onze 
prachtige accommodatie. Hotel Restaurant 
la Sonnerie ontvangt u met een welkomstdrankje, 
waarna u een heerlijk en uitgebreid diner- en 
dessertbuffet aangeboden wordt. Daarna start de 
geweldige feestavond met onbeperkt drinken, hapjes, 
live artiesten, DJ en natuurlijk een toost met een 
glaasje bubbels op het nieuwe jaar.

€ 125,- p.p. Aanvang 19:00 uur
(uitbreiding met overnachting mogelijk)

25 & 26 december Kerstdagen
Kerstlunch & Kerstdiner
Geniet op 1e of 2e Kerstdag van een heerlijke 
familielunch of kerstdiner. ’s Middags serveren we 
een 3, 4 en zelfs een 5 gangen lunch. Voor de 
kinderen hebben wij speciale kindermenu’s. 
‘s Avonds is er natuurlijk het gebruikelijke Kerstdiner 
in onze Brasserie. U kunt zelf uit diverse gerechten 
een menu samenstellen.
 

Menu’s vanaf € 39,- p.p.
(Reserveer tijdig)

Nieuwstraat 45 - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten, natuurlijk bij la Sonnerie!

Bestel nu alvast 
uw kaarten voor 
deze unieke avond!

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Voor al uw banden 
en velgen naar 
Bandenplein.nl

1. Verkoop alle merken banden en velgen
2. Zomerbanden, winterbanden, 
 4-seizoenen banden, 
 4x4/suv banden, run on fl atbanden
3. Montage banden
4. Balanceren banden
5. Reparatie lekkages

Actie 
tot eind 2012:
Gratis vulling  
banden met 

stikstof*
*Bij aankoop van een set banden

De Huufkes 69c
5674 TL Nuenen
Tel.: 040 290 66 58
E-mail: info@bandenplein.nl
www.bandenplein.nlVoor bandenopslag naar 

Bandenplein.nl

1. Ze liggen thuis niet in de weg
2. Snel bij de hand wanneer nodig
3. Banden zijn verzekerd tegen brand,
  schade en diefstal
4. Banden worden droog en schoon
 opgeslagen

Heeft u geen ruimte of zin in de opslag van 
uw zomer- of winterbanden bij u thuis? 
Wij slaan uw banden graag op.

De Huufkes 69c
5674 TL Nuenen
Tel.: 040 290 66 58
E-mail: info@bandenplein.nl
www.bandenplein.nl

Actie 
tot eind 2012:

25% korting op de 
prijs van een
jaarpakket

Seniorenvereniging 
KBO Lieshout in de 
feestmaand
December kent een flink aantal activiteiten van Se-
niorenvereniging KBO/Lieshout.
De traditionele Sinterklaaskien is dit jaar op vrij-
dag 30 november. Het Dorpshuis gaat om 19.00 uur 
open, het kienen begint om 20.00 uur. U bent wel-
kom om mee te kienen voor de mooie prijzen. Aan-
melden is niet nodig. Voor iedereen is er een surpri-
se. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de 
kerstviering op dinsdag 18 december. 

Tijdens de Inloop op 11 december gaat mevrouw Jo van 
den Biggelaar samen met u een mooie kerstdecoratie 
van servetten of een kerstengel vouwen. In het Prikbord 
staat wat u hiervoor mee moet brengen. Meedoen is 
gratis, aanmelden is niet nodig, u loopt gewoon binnen. 
De Inloop begint om 10.00 uur.

Voor de liefhebbers van kerstmarkten organiseert KBO 
Lieshout ook dit jaar weer een reis naar een Duitse 
kerstmarkt. Door het grote succes van vorig jaar is de 
keuze weer gevallen op Essen met zijn ‘Lichtkroon’ van 
500 lichtkettingen. De bus vertrekt op  woensdag 12 de-
cember om 11.00 uur van het Dorpshuis in Lieshout. 
Op de terugreis is het traditionele diner in Soerendonk 
en om 22.00 uur hoopt men weer bij het Dorpshuis te 
zijn. Meld u tijdig aan bij de Inloop. Ook niet-leden 
kunnen zich hiervoor aanmelden.

Op maandag 17 december gaan vrijwilligers van de 
Lieshoutse KBO aan de slag om kerststukjes voor zie-
ken en voor de kerstviering te maken. Vanaf 10.00 uur ’s 
morgens staat het huis van mevrouw Jo van den Bigge-
laar-Voets open voor de creatieve senioren. Aarzel niet 
en help mee.  Meld u aan bij de Inloop of bel Jo van 
den Biggelaar, tel 0499-422117. Bruikbare spullen, zoals 
kaarsen, dennenappels en linten zijn heel erg welkom.
De jaarlijkse kerstviering is op dinsdagmiddag 18 de-
cember in Zaal de Koekoek aan de Dorpsstraat.

Kerstdecoraties maken van servetten bij KBO Lieshout.
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Stichting leergeld blij met cheque van € 5.000,=

BKL Engineering B.V. 
in nieuw pand
Op donderdag 22 november opende BKL Engineering B.V. een prachtig 
nieuw bedrijfspand op de Collse Heide. Een bijzonder feestelijke gebeurte-
nis waar directie, medewerkers, zakenrelaties en andere gasten gastvrij ont-
haald werden om deze bijzondere stap van een positieve bedrijfsontwikke-
ling mee te maken. 
Hans van Breukelen liet hen, in korte 
interviews, over hun ervaringen met 
BKL vertellen. “BKL maakt machines 
op maat!” “BKL maakt machines die 
moeilijke dingen kunnen doen.“ Om 
deze machines betrouwbaar en veilig 
te kunnen maken innoveert en inves-
teert het bedrijf in techniek. 

Het pand, door Banbouw neergezet, 
neemt op het industrieterrein een 
prominente plaats in. Vormgeving en 
transparantie horen bij de bedrijfsvi-
sie. Bij gelegenheid van de feestelijke 

opening deelde BKL hun succes door 
te investeren in de toekomst van jonge 
mensen. Stichting Leergeld Nuenen 
werd verrast met een fantastische gift. 
Met deze bijdrage worden Nuenense 
jongeren gesteund waardoor ze zich 
positief en constructief kunnen ont-
wikkelen en misschien ooit medewer-
ker worden in dit geweldige bedrijf. 
Stichting Leergeld Nuenen heeft ge-
middeld per jaar € 25.000 nodig. 
BKL laat met deze gift een prachtig 
voorbeeld zien van toekomstgericht 
handelen.

William Bos 
benoemd tot erevoorzitter
Als dank voor zijn grote verdienste voor de Bosnische kinderen is stichting-
oprichter van Out of Area William Bos (52) tijdens de communitydag 2012 
benoemd tot erevoorzitter. 

De benoeming werd in de School voor 
de Toekomst in Den Bosch bekrach-
tigd door stichtingsdirecteur Anita 
Cossé. Aanwezig waren veel van Bos’ 
dierbaren en tientallen vrijwilligers die 
zich, sommigen al vanaf het prille be-
gin, inzetten om Bosnische kinderen 
kansen op een beter leven te geven.

In haar toespraak roemde Cossé niet 
alleen de handelsgeest en het talent 
van Bos om mensen bij elkaar te bren-
gen, maar vooral ook diens vermogen 
om zaken daadwerkelijk geregeld te 
krijgen. Van de eerste essentiële beno-
digdheden als voedsel, medicijnen en 
verbandmiddelen in 2000 tot de 10e 
editie van het Sarajevo Kidsfestival in 
2013 waarvoor zo’n 250 Nederlandse 
vrijwilligers op eigen kosten de reis 
naar Bosnië zullen maken. 

In zijn dankwoord hield Bos zijn ge-
hoor voor ‘schijtziek’ te worden van de 
louter negatieve berichtgeving in de 
media rondom de economische crisis 
en de vele brandhaarden in de wereld. 
“De Out of Area Community,” zo zei 
hij, “vormt daarop een uitzondering.” 
Haar leden zijn, in de ogen van Bos, de 
werkelijke ‘helden’, waarbij hij het be-
grip helden definieerde als ‘mensen 
die zich inzetten voor een ander zòn-
der zelf weldoener te willen zijn’. Ge-
dreven door de wil en het verlangen 
“ook echt iets aan de problemen te 
doen” vormen zij een belangrijke con-

B.T.W. vrij shoppen op 
gezellige eindejaarsborrel
Beauty Instituut de Collse Hoeve organiseert samen met Mariage uit 
Geldrop,13 december a.s., een gezellige eindejaarsborrel vanaf 20.00 uur. 
Als dank voor het vertrouwen zijn alle klanten welkom maar ook alle dames 
die graag eens een kijkje willen nemen in het Beauty Instituut zijn van har-
te welkom op deze avond.
 
Wij nodigen u graag uit voor de einde-
jaars Beauty en Bubbels Borrel in de 
Collse Hoeve. U zult genieten van een 
presentatie cocktail & avondkleding 
voor de feestdagen van Mariage uit 
Geldrop.
Mariage Bruidsmode geeft al ruim 20  
jaar vakkundig advies en heeft er sinds 
kort een etage bij met nog meer 
bruidsjurken, kleding voor de bruide-
gom, moeder van de bruid, bruidsgas-
ten, mooie accessoires en nog veel 
meer.
Op deze gezellige avond kunt u B.T.W. 
vrij shoppen in het Beauty Instituut. 
Alle gasten ontvangen een beautyvou-
cher om te verzilveren in het nieuwe 
jaar. U kunt gezellig kleding passen 
van het Hof van Versailles, er zijn 

prachtige sieraden van Energetix en 
accessoires van By Novi.
Indien u een extra feestelijk tintje wilt 
geven aan deze avond bestaat de mo-
gelijkheid om te genieten van een 
3-gangen culinair beauty diner in het 
restaurant van de Collse Hoeve voor 
slechts € 29,95 p.p. inclusief een glas 
heerlijke huiswijn. Aanvang 18.00 uur.
GRATIS kaarten voor de borrel en 
modepresentatie, kunt u per mail of 
telefoon reserveren zolang de voor-
raad strekt. Indien u gebruik wilt ma-
ken van het diner, kunt u dat aangeven 
bij uw aanmelding.

Beauty Instituut de Collse Hoeve, 
Collse Hoefdijk 24, Nuenen Tel.: 040-
2838808 of 06-23399345,
iris@verspaget-beauty.nl
www.beautyinstituutdecollsehoeve.nl 
www.mariagebruidsmode.nl

BKL Engineering B.V. investeert in de toekomst en schenkt € 5.000,- aan Stichting 
Leergeld Nuenen.

William Bos en Anita Cossé.

trabeweging tegen de alom overheer-
sende negativiteit.
Aan het eind van zijn toespraak intro-
duceerde Bos de nieuwe naam van de 
Out of Area Community: ‘New Power 
Generation’. “NPG is een community 
waar je nooit te oud of te jong voor 
bent en gericht op het daadwerkelijk 
bewerkstelligen van verandering.” Om 
die verandering ook daadwerkelijk te 
bereiken is van belang dat er een dui-
delijke visie en een plan van aanpak 
worden ontwikkeld, en deze worden 
ondersteund door inzet van prikkels 
in de (sociale) media, bijeenkomsten, 
het onderling delen en uitwisselen van 
ideeën en de specifieke vaardigheden 
van individuele community-leden. 

“Alleen als al deze factoren aanwezig 
zijn en op elkaar aansluiten,” zo vertel-
de Bos, “zijn we samen in staat ook 
daadwerkelijk die verandering te be-
werkstelligen!” 

 

Nieuws met zaken
Tuincentrum Coppelmans 
genomineerd voor  
“Beste Kerstshow van Nederland’  
Een nieuwe competitie nodigde alle tuincentra en bloemenspeciaalzaken in 
Nederland mee te dingen naar deze prestigieuze vakprijs. De genomineer-
den zijn o.a. bepaald door de brancheverenigingen en de vakpers.

Tuincentrum Coppelmans uit Nue-
nen is de trotse één van de tien geno-
mineerden van Nederland. Deze tien 
Nederlandse tuincentra kunnen in 
aanmerking komen voor de publieks-
prijs die aan de competitie is verbon-
den. Deze prijs wordt kort na de uit-
tocht van Sinterklaas bekend gemaakt 
en uitgereikt. Bezoekers aan de site 
www.bestekerstshow.nl  kunnen tot 6 
december stemmen op hun favoriet. 
Later komen de genomineerde shows 
ook nog in aanmerking voor de vak-
prijs. Deze wordt op vakbeurs Christ-
masworld in Frankfurt(D) bekend ge-
maakt en uitgereikt.  
De competitie Beste Kerstshow van 
Nederland beoogt de kerstshows van 

tuincentra naar een hoger plan te 
brengen. Ook wil ze onderstrepen dat 
tuincentra een fantastische plek zijn 
voor het beleven van kerstmis. 
De competitie is een initiatief van 
tuincentrum-vakblad TUINZAKEN.
Op de site www.besteskerstshow.nl 
staan de deelnemende en genomi-
neerde winkels voor de competitie. 
Stem uiteraard op onze Nuenense 
deelnemer: Tuincentrum Coppel-
mans Nuenen, die jaarlijks vele dui-
zenden bezoekers trekt uit de verre 
regio om zijn befaamde, sfeervolle en 
uiterst verzorgde kerstshow te bezoe-
ken.
Met uw stem maakt u tevens kans op 
een kadobon van € 50,-

De kerstshow van Tuincentrum Coppelmans genomineerd voor Beste Kerstshow 
van Nederland.

Presentatie cocktail & avondkleding

De Sint kient 
ook in Gerwen
Elke maandagavond in D’n Heuvel om 
half acht,
wordt er door menig kiener naar ge-
luksgetallen gesmacht.

En al speel je dan om de prijs of enkel 
om de gezelligheid,
met een volle kaart wordt elke kiener 
verblijd.

Dan is de kreet uit volle borst, KIEN,
de anderen houden het dan even voor 
gezien.

Maar ronde naar ronde loopt de span-
ning telkens op,
en op 3 december zeker want dan 
heeft de Sint een verrassing, en deze is 
top.

Dus kom allen naar D’n Heuvel in 
Gerwen, daar is het te beleven,
een spannend gezellig avondje is wat 
wij u kunnen geven.            

Tot maandagavond in D’n Heuvel in 
Gerwen.

Geen programma 
Station Charlotte
Zaterdagavond 1 december zal er van-
wege het afzeggen van de band, geen 
programma zijn in Station Charlotte.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Natuurlijk Doen: evenement 
vol winterse tuinactiviteiten 
Op zaterdag 8 december van 11.00 –16.00 uur vindt bij Tuincentrum Soon-
tiëns, Urkhovenseweg 570, Tongelre, de eerste editie van ‘Natuurlijk Doen!’ 
plaats. Tijdens dit evenement staat de wintertuin centraal. Rondom dit the-
ma worden verschillende activiteiten georganiseerd. Entree is gratis.

Tijdens ‘Natuurlijk Doen!’ doet de be-
zoeker inspiratie en ideeën op voor de 
tuin in de winter.  Zo zijn er work-
shops voor het maken van vogelvoe-

derplankjes, nestkasten en winterslin-
gers. 
Daarnaast geven tuincentrum-mede-
werkers tips voor de aankleding van 
het winterterras en staan hoveniers 
klaar om tuinvragen te beantwoorden. 
Voor de gelegenheid is het tuincen-
trum omgetoverd tot een natuurlijk 
winterparadijs en zijn er warme dran-
ken en soep verkrijgbaar. 

Aanmelden voor de workshops hoeft 
niet, maar is wel gewenst (in verband 
met de organisatie) en kan via de web-
site of telefonisch via 040 -2 811 339. 
Voor deelname aan de workshops 
wordt een geringe bijdrage gevraagd 
voor de gebruikte materialen. 

Meer informatie en aanmelden: www.
tuincentrumsoontiens.nl. 

Lenny Kuhr weer 
in Nederwetten
Op zondag 23 december om 15 uur 
geeft Lenny Kuhr samen met Cor 
Mutsers, gitaar en Mischa Kool, 
basgitaar een kerstconcert voor      
de hele familie in ‘Schouwburg’ de 
Koppelaar in Nederwetten.
 
Sinds kort heeft Nederwetten een 
nieuw cultureel centrum en om dat te 
vieren besloot Lenny Kuhr om als Ne-
derwettense hier met Kerst een mooi 
concert te geven.
 
Al eerder zette ze Nederwetten op de 
kaart met AliB in het programma ‘AliB 
op Volle Toeren’. Daarnaast reist ze 
vanuit Nederwetten het hele land af 
met haar theatertour ‘Liefdeslied’. 
Speciaal voor dit concert maakte ze 
het lied ‘De weg naar Nederwetten’ 
dat ze op 24 november in het pro-
gramma ‘Weekendmol’ op Omroep 
Brabant Radio voor het eerst uitvoer-
de. Een ode aan Nederwetten en met 
name aan de Soeterbeekse weg. De of-
ficiële premiere van dit lied is tijdens 
het Kerstconcert.
 
Kaartjes kosten € 17,50 aan de zaal en 
€ 15,- in de voorverkoop via www.
lennykuhr.com of 06-13692877.



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

v E R R A S S E N D 
k o M p L E E t ! 
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

GRATiS 
iNBRAAK CHECK

VOOR dE
dONKERE dAGEN
21% BTW korting op materiaal
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18

Laat je inspireren en 
entertainen! www.gar-
rarufa-nuenen.nl Natuurlijk 
en sfeervol is onze ambi-
ance. Ervaar, hoe gene-
zend, prettig, ontspannend 
en apart een, “knabbel-
avontuur” zal zijn! Tot ziens! 
Witte Put 22 040-7870338. 
(max. 4 pers/15,- P.P.)

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

BIJZoNDERE GELE-
G E h E I D ?  f E E S t ? 
thEMAfEESt? Wij heb-
ben de passende outfit! 
Kledingverhuur toneelver. 
Lindespelers. Elke dins-
dag 19-20 uur zolder Het 
Klooster.

Vakkundige en voorde-
lig computerhulp aan 
huis! Einde aan uw PC 
/ MAC problemen. Bel 
Richard Hempelman op 
06-19149097 of internet 
www.insyte.nl.

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040-2837796.

BEtoNSchuttINGEN 
- houtBEtoNcoM-
BINAtIES - ALuMI-
NIuM - kuNStStof 
Vanaf € 65,- per m1, 200 cm 
hoog zelfbouw - Gemonteerd 
vanaf  € 85,- per m1, 200 cm 
hoog. Exclusief BTW. Tel. 040 
- 283 98 08 www.sbnbouw.nl

tE koop: * DRoGE 
hAARD BLokkEN * 
GEMENGDE hARD 
hout Hooidonk 3, Breu-
gel. Tel. 040-2837329.

DRINGEND AcNé 
MoDEL GEZocht 
vooR pRAktIJk-
LESSEN & SchooL-
ExAMEN! Heeft u hier 
last van of kent u iemand, 
neem dan contact met mij 
op. Alvast bedankt, Annelie 
Rouwen. 06-23294392.

DRuMS- EN BASGItAAR-
LESSEN. Voor beginners 
en gevorderden. Gegeven 
door ervaren docent. Voor 
info: 040-2843533 of 06-
23 09 47 87.

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

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

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

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

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

tE huuR: opslagruim-
tes in Gerwen. Op afge-
sloten terrein. 1x ± 150 m2. 
1x ± 44 m2. Garage ± 5,85 x 
2,80. Garage ± 6,15 x 3,95. 
Info 06-13320300.

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen
Chronische pijnbestrijding. Nieuw in mijn praktijk pijnloze 

pijnbestrijding met de revolutionaire

APS Pijnbestrijder 
De APS apertuur is medisch gecertificeerd en een revolutie op zijn gebied. 

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzeke-
ringen. Heeft u last van: onderrugpijn, fibromyalgie, rsi-arm, artritis, artrose, reuma, 

dan geeft de APS pijnverlichting en herstel (in medische studies aangetoond).
Voor meer info bezoek www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl
Maak eens vrijblijvend een afspraak. Tel: 06 - 51 33 41 55.

Praktijkadres Berg 26a Nuenen - Cortenbachstraat 130 Mierlo-Hout

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KErsT
bOmEn

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

2 DEc.  vLooIEN-
MARkt.  Sporthal de 
Tempel, Henegouwelaan 
2, Eindhoven. 9-16 uur. 80 
kramen bomvol. € 2 p.p. 
06-20299824

kINDERcoAch AGA-
thA Voor persoonlijke 
begeleiding van uw kind bij 
vragen over bijv. faalangst, 
slecht humeur, slaappro-
blemen. Zie mijn website: 
www.kindercoachagatha.
nl of bel naar 040-2816260.
   
tRAINING WEER-
BAARhEID BIJ kIN-
DEREN (MEthoDE B)
Vindt u dat uw kind meer 
respect mag tonen naar 
andere kinderen of volwas-
senen? Of wil u kind stevi-
ger in zijn/haar schoenen 
staan. Dat kan met een 
training weerbaarheid van 
9 bijeenkomsten (€ 75,00). 
Ik ben gecertificeerd weer-
baarheidtrainster. Nuenen: 
In februari op woensdag-
middag. Zie mijn website: 
www.kindercoachagatha.
nl (tel. 040-2816260).

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN  TEL.: 040-284 01 93   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

sale
25% korting

op de wintercollectie

tijdens deze koopavond 

10% extra korting op de sale

& 10% korting op de nieuwe collectie

donderdag 29 november 
extra koopavond tot 21.00 uur!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen Tel.: 06 - 22 11 80 46 
www.morethanbags.nl

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Fracomina - Sapp - PH&T - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

3 jaar

Deze week 30% korting*

op kleding en tassen (*uitgezonderd feestcollectie)

10% korting op alle sieraden en sjaals

NIEUWE COLLECTIE 
Mi Moneda munten en ringen

WIE JARIG IS TRAKTEERT

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

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen of op enige andere ma-
nier zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgevers.”

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   

UITGAANSAGENDA komENDE pErIoDE: Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

 
 

Dossiernummer: 12111597 
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  Opeens 

was er nog zo veel te zeggen. 
Opeens 
was er nog zo veel te vragen. 
Opeens 
is het te laat. 

 

    
   
 Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, hebben we geheel 

onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, papa en opa  
 

   
   

 Nico Gevers 
Nicolaas Franciscus  

 

   
 echtgenoot van  

   
 Wil Gevers-de Jong  

   
 Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.  
     

 Nuenen:  Wil 
    
 Oegstgeest:  Frank en Aleida 
   Rens 
   Rosa 
    
 Veldhoven:  Richard en Petra 
   Bart 
   Rik 
 

 

   
 21 november 2012  
 Jan Daemshof 13, 5673 PH  Nuenen  
   
 De crematieplechtigheid heeft afgelopen dinsdag plaatsgevonden.  
 

 

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 1 december, 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 2 december, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang met klein 
koor, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 2 december, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, octocant, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 1 december, 18.30 uur: Geer 
van den Nieuwenhof; Leo Hoens. 
Zondag 2 december, 09.30 uur: Jac 
Geven; Tonnie Merks (vanwege ver-
jaardag); Jos Janssen; Jan Muscus (van-
wege sterfdag); Marco Hoeks en Har-
rie Vinke. 
Zondag 2 december, 11.00 uur: Wim 
en Tonny de Vries van der Linden; 
Machiel van Stokkom; Tinus van Gils; 
Jo van Streepen-Janssen; Dorothé van 
den Reek; John Delahaye; Joke 

Schepers-Cremers en Paul Schepers; 
Piet en Theo Keeris; Dorie Hiemstra-
Keeris; Jac Hamers; Jeanne van der 
Sanden-van Schijndel; Familie Bress-
ers-Heesakkers; Ilse Renders; Tiny de 
Greef-Smulders (namens de Linde-
hof); Jan Janssen (vanwege sterfdag) 
en Mia van Heeswijk-Janssen, 
overleden in Nieuw Zeeland; Gerard 
Vos; Harrij van der Velden.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Miet 
van Gerwen-Sanders, Pieter Dekker-
straat 80 en Christ van de Donk, 
Weverstraat 71. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 2 december is de eerste Ad-
ventszondag. Hiermee begint de peri-
ode voorafgaand aan Kerstmis.
Voorganger in deze dienst is ds. C. 
Crouwel. Met de kinderen beginnen 
we het Adventsproject ‘Brood voor 
Bethlehem’. Voor hen is er 
kindernevendienst. De collecte is be-
stemd voor het jeugdwerk van de 
PGN.
Donderdag 6 december is er een Open 
Deur gespreksochtend. Aanvang: 
09.45 uur.
Om 19.30 uur is er in het Van Gogh 
Kerkje een Taizé-vesper m.m.v. Paul 
Weijmans.
In het Open Huis bent u elke don-

derdagmorgen welkom van 10.00-
12.00 uur. U kunt gewoon binnenlo-
pen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 december 09.30 uur: Woord 
en communiedienst met parochiekoor, 
voorgangers werkgroepleden. 

Misintenties
Geen

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 december 11.00 uur: 
Woord- en communiedienst met pa-
rochiekoor, voorgangers werkgro-
epleden.

Misintenties
Drika Bisseling-Aarts.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 29 november: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 30 november: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 1 december: 8.30 uur Heilige 
Mis, daarna uitstelling tot 12.30 uur
Zondag 2 december: 1e zondag van de 
Advent, 10.30 uur Hoogmis,13.00 – 
16.00 uur adventsbezinning.
Maandag 3 december: Heilige Mis 
(wordt nader aangekondigd).
Dinsdag 4 december: 18.30 uur Heili-
ge Mis, 19.30 uur geloofsverdieping
Woensdag 5 december: 7.15 uur Hei-
lige Mis.      

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats  Website     

December 19.30 uur Elke maandag kienen in Gerwen Narre-Kappen, Jong Leven D’n Heuvel, Gerwen     

Elke Maandag  13.30 uur vilten bij D’n Inloop  D’n Heuvel, Gerwen     

Elke Zondag  09.00 uur  wandelen met WSV WSV Nuenen Lissevoort, ingang tennisterreinen www.wsvnuenen.dse.nl   

28 nov 14.00-16.30 uur Sinterklaas op Weverkershof Weverkeshof Hugo van Berckellaan 7 www.weverkeshof.nl   

  14.00-17.00 uur Tentoonstelling 140 jaar H. Clemenskerk op woensdag vanaf 15.00 uur H. Clemenskerk Nuenen www.parochienuenen.nl   

  20.00-22.00 uur Thema-avond Geld en Goed PGN De Regenboog, Sportlaan 5 www.pgn-nuenen.nl   

29 nov 09.30 uur Muziek op mobiele media Computercafe Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

  14.00 uur Kienen  Gasterij van de Jo van Dijkhof     

  20.15 uur Luider & Van Donselaar Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org   

30 nov 20.15 uur Just Us, vocalgroup Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org   

1 dec 09.00 uur  Wilgen knotten IVN Nuenen verzamelen bij Het Klooster www.ivn.nl/nuenen   

  15.00-17.00 uur Tentoonstelling 140 jaar H. Clemenskerk Pastorale eenheid H. Clemenskerk Nuenen www.parochienuenen.nl   

  14.00-16.30 uur Sinterklaas op Weverkershof Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl   

  20.15 uur The blue Stars, Kruimelvlaai Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org   

2 dec 08.30-13.00 uur Tentoonstelling 140 jaar H. Clemenskerk Pastorale eenheid H. Clemenskerk Nuenen www.parochienuenen.nl   

  12.00 uur Jeugdveldrit Lieshout  t Hof Lieshout www.lieshoutsewielrenners.nl   

  14.00-16.30 uur Sinterklaasdisco  Sinterklaashof Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl   

  15.30 uur Sunny Blues met Blue Sox Sunny Blues Nuenen Dinercafé De Zinn www.sunnybluesnuenen.nl   

4 dec 20.00 uur Kienavond  Vrouwenver. Nuenen-Gerwen Pleincollege      

6 dec 09.30 uur Werken in the cloud (Dropbox, Skydrive) bibliotheek dommeldal Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl  

7 dec 20.15 uur Op sterk water, Alfa Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org   

8 dec 10.30 uur Opening Veulenkeuring Gerwen  Heuvelplein Gerwen

Swingende Gypsy Jazz 
live in Het klooster
In de wereld van de gypsy jazz is Nuenen toch wel de hoofdstad. De Neder-
landse School van deze swingende jazz is hier geboren en getogen. Het ligt 
dan ook voor de hand dat Theater Het klooster op zaterdag 8 december 
2012 op zijn fundamenten schudt.  Dan zijn premières van CD-albums die 
live vertolkt worden. Paulus Schäfer, Feigeli Prisor, Tim kliphuis, André 
Donni, Nidja Prisor en anderen in concert. 

Wereldberoemde rocknummers zoals 
‘Jessica” en “Hold Your Head Up” zijn 
bewerkt en worden door het Paulus 
Schäfer Trio en Tim Kliphuis uitge-
voerd in een Gipsy Jazz stijl. Dit is nog 
nooit eerder gedaan.  Het afgelopen 
jaar heeft Paulus Schäfer drie CD-al-
bums gemaakt. Het begin van dit jaar 
verschenen album 'Twelfth Year' heeft 
zijn internationale doorbraak ver-
sneld.  Op zijn nieuwste CD 'Rock 
Django' speelt hij samen met de violist 
Tim Kliphuis wereldberoemde rock-
nummers.
Feigeli Prisor en band houdt het bij 

veel eigen werk en minder bekende 
nummers van Django Reinhardt. In j 
uni kwam het CD-album 'Fetela' van 
Feigeli Prisor / Prisor Jazz Band uit. 
Deze uitgave van Sinti Music heeft in-
ternationaal lovende recensies opgele-
verd.
Voor meer informatie kijk op de site 
www.hetklooster.org. De optredens 
beginnen om 20.15 uur. Toegangs-
kaarten kosten € 10,00.  Kaarten kun-
nen worden besteld via de website 
www.hetklooster.org. Telefonisch re-
serveren kan ook tijdens kantooruren 
via de reserveerlijn 040 -284 33 99. 

Het Wolkenhuis

Nuenense schrijft boekje over rouw-
verwerking voor hele jonge kinderen
Iets meer dan vijf jaar geleden kreeg Hetty van de Donk (57) uit Nuenen de 
grootste klap uit haar leven te verwerken: haar 29-jarige dochter Aukje over-
leed plotseling aan een hartstilstand. Dat gebeurde in het bijzijn van haar 
man en twee jonge kinderen van drie en anderhalf jaar oud. Een nachtmerrie. 
In de afgelopen jaren heeft Hetty ge-
werkt aan een boekje over rouwver-
werking voor hele jonge kinderen, 
waarbij ze natuurlijk eindeloos kon 
putten uit haar eigen ervaringen met 
haar opgroeiende kleinkinderen.

Het boekje heet Het Wolkenhuis en is 
voorzien van prachtige, toepasselijke 
illustraties gemaakt door Sint Lucas-
student Reinier Vrancken. Omdat de 
doelgroep voor het boekje (gelukkig) 
niet zo groot is, vraagt de uitgever een 
afnamegarantie voor 150 boekjes. Bent 
u geïnteresseerd in het onderwerp of 
wilt u Hetty van de Donk helpen om de 
eerste druk van het boekje tot stand te 
brengen? Teken dan nu in door uw 
naam, adres en telefoonnummer te 
mailen naar hetwolkenhuis@live.nl. 

Het Wolkenhuis is een boekje van 25 
pagina’s op A4-formaat en kost € 12,50. 
Het wordt uitgegeven door In de wol-
ken, dat gespecialiseerd is in boeken 
en materialen bij verliessituaties.



Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Kadotip voor sinterklaas en de feestdagen: 

een dinerbon van Olijf
****

Sinterklaas doorbrengen bij Olijf. 
Bij Olijf bent u zondag 2 december, maandag 3 december

en dinsdag 4 december vanaf 12.00 uur van harte welkom.
Wij serveren huisgemaakte lunchgerechten al vanaf € 4,50.
Ook is het mogelijk om vanaf 12.00 uur gebruik te maken 

van onze grote kaart.
****

Kerst doorbrengen bij Olijf.
Met familie en vrienden, genieten van elkaars gezelschap 

en van een heerlijke kerstlunch of een avondvullend kerstdiner.

Bij Olijf is dit op kerstavond, 1e kerstdag en 2e kerstdag mogelijk.

Kerstdiner 5- gangen € 59,50 per persoon

Kerstlunch 4- gangen € 44,50 per persoon

Afhaal kerstamuses
Speciaal voor onze gasten die de feestdagen graag thuis willen doorbrengen 

bieden wij  diverse amuses; kleine gerechtjes aan, die per stuk te bestellen 
en af te halen zijn, gedurende de kerstdagen. 

Informatie hierover is te vinden op onze website: www.restaurantolijf.nl

24 december kerstavond a la carte 
of diner

vanaf 
17.30 uur

25 december 1e kerstdag lunch 12.30 uur

26 december 1e kerstdag diner 18.00 uur

27 december 2e kerstdag diner 19.00 uur

- ALMERE 

- AMSTERDAM 

- ARNHEM 

- BREDA 

- CAPELLE A/D IJSSEL 

- EINDHOVEN 

- ENSCHEDE 

- GORINCHEM 

- HELMOND 

- LEIDERDORP 

- NIEUWEGEIN 

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: 
Grenssteen 11, (Bedr. terrein Steenakker) 
naast Praxis nabij NAC stadion, 
tel.: 076-54 26 234. 
Geopend: di. t/m vr. 9.30 - 18.00, 
za. 9.30 - 17.00 uur. 
Do. koopavond tot 21.00 uur.   

Gratis parkeren. 

www.vloerhetzelf.nl
Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

645,-
INCL. BTW

VOORDELIGER DAN INTERNET, 
PRIMA LEGSERVICE

Meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. 
Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment 

laminaat, pvc en houten vloeren.

MASSIEVE 
TRAP RENOVATIE
HET VLOER HET ZELF TRAPPEN RENOVATIE 
SYSTEEM. EENVOUDIG ZELF TE MONTEREN! 
VOORDELIG EEN NIEUWE SOLIDE MASSIEF EIKEN 
TRAP, ZONDER BREKEN EN/OF BESCHADIGEN. 
VOOR ZOWEL OPEN ALS DICHTE TRAPPEN. DIKTE 
TREDE CA. 19 MM IN VELE KLEUREN LEVERBAAR. 

NU INTRODUCTIE PRIJS:
VAN 109,- NU 55,- PER TREDE
PRIJS VAN TRAP 13 TREDEN, INCL. STOOT-
BORDEN, ANTI-SLIPRAND, LIJM EN OLIE:

* EXCL. MONTAGE, MONTAGE COMPLETE TRAP V.A. 400,-

*

www.ven-hollanders.nl

Nu bij ons 10 jaar* garantie 
op itho daalderop CV ketels

Lid van:

Kapelstraat 19 Beek en Donk  
Tel. 0492 - 46 43 43

Of een kokend waterset 
Boily+ incl. 3-in-1 kraan 
voor de actieprijs van 

€ 499,-
(Inclusief montage en B.T.W.)

*Vraag naar de voorwaarden, actie loopt tot 31-12-2012

NIEUW!! Bekend van DWDD

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL
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Het nieuwe Jeugdtrio Gerwen; 
Boerachtig goed
Na afscheid te hebben genomen van Jeugdprins Martijn en zijn meiden 
Prinses Michelle en Hofdame Iris werd het tijd om het toegestroomde 
publiek te verrassen met het nieuwe Jeugdtrio. Na een spectaculaire onthul-
ling werden Jeugdprins Zaai, Prinses Maai en Adjudant Oogst gepresen-
teerd. Met het motto ''Wij maken het Boerenbont'' gaan zij Carnaval 
2012/2013 ''Boerachtig goed'' aanvoeren. 

Graag wil het nieuwe Jeugdtrio zich 
aan u allen voorstellen: Jeugdprins 
Zaai heet in het dagelijks leven Tim 
van de Bouwenhuijzen en woont sa-
men met zijn moeder en 2 zussen aan 
de Heilig Kruisgildelaan. Tim heeft als 
hobbies Streetdance en Jong Neder-
land en sinds enkele jaren is daar ook 
carnaval vieren bijgekomen. Dit laat-
ste komt door zijn oudere zus Lieke, 
zij was enkele jaren geleden Jeugd-
prinses Ariël. Jeugdprinses Maai is 
Sandra Raijmakers en woont in de 
boerderij aan het Hool. Thuis zijn zij 
met zijn zessen, haar vader en moeder, 
3 broers en 1 zus. Net als Jeugdprins 
Zaai is haar oudere zus Bianca ook al 
eens Jeugdprinses geweest dus de no-
dige tips zullen wel aan de keukentafel 

Carnaval vierdû mè mekaor en vûr mekaor

Prins Vurieus zwaait scepter 
over ’t Narregat
‘Ik vind het geweldig iets voor het Gerwense verenigingsleven te betekenen’. 
Afgelopen zaterdag werd met een enorme oerknal de nieuwe prins van ’t 
Narregat onthuld. De rai- en verraicommissie had het zes weken druk gehad 
met wie het dit keer zou zijn. Na een nucleaire explosie stond hij er: prins 
Vurieus, geflankeerd door zijn lieftallige adjudantes Aqua en Flamma. Hun 
motto: Carnaval vierdû mè mekaor en vûr mekaor. “Gerwen gaat een gewel-
dig carnaval tegemoet”, was de reactie van een van de leden van de prins-
keuzecommissie.
Achter prins Vurieus gaat Johan van 
Vroenhoeven schuil. Een dag voor zijn 
bekendmaking tot prins vierde hij zijn 
36ste verjaardag. Of eigenlijk vierde 
hij die de avond van de bekendma-
king. Vlak voor het vertrek naar de 
tent werden alle gasten overvallen met 
het grote nieuws. “Dit hadden we heel 
bewust zo gepland”, vertelt Johan. 
“Onze vrienden gaan normaal gespro-
ken niet naar de bekendmaking van de 
prins. Maar we wilden ze er wel graag 
bij hebben. Op deze manier kon dat 
zonder argwaan te wekken.”
Johan werkt in het dagelijks leven bij 
de Eindhovense brandweer. Verder is 
hij lid van de vrijwillige brandweer in 
Nuenen. Zijn zoon Teun en dochter 
Imke gaan in Gerwen naar school en 
de opvang. Ook zet hij zich ieder jaar 
enorm in voor de Gerwense kinderva-
kantieweek en is hij voor de carnavals-
activiteiten van die stichting de 
kartrekker. Tot slot klop je bij hem 
nooit vergeefs aan voor hulp. Zijn 
naam circuleerde al langer als moge-
lijke prins en nu is het er dus eindelijk 
van gekomen.
“Een aantal jaar geleden ben ik ook ge-
vraagd, maar toen waren de omstan-
digheden er niet naar”, legt Johan uit. 
“Maar zo´n aanbod kun je niet twee 
keer weigeren. Ik vind het kei gaaf dat 
ik dit jaar prins mag zijn en we gaan er 

met z´n allen een swingende carnaval 
van maken.” Op de vraag waar hij het 
meest naar uitkijkt, volgt eerst een 
stilte. “Da´s een lastige … Alle facetten 
lijken me heel leuk. Maar als ik moet 
kiezen, kijk ik het meest uit naar de 
optocht, de jeugdmiddag en de zwam-
avonden. ”

Wereldmeiden
Johan wordt geflankeerd door twee 
vrouwen, zijn lieftallige adjudantes 
Aqua en Flamma. De eerste is zijn 
echtgenote Carla, de ander Marjon 
Gevers, een goede vriendin van het 
echtpaar. Heeft hij lang moeten na-
denken over die keuze? “Absoluut 
niet”, antwoordt Johan meteen. “Wij 
hebben elkaar leren kennen tijdens 
carnaval en sindsdien altijd samen 
carnaval gevierd. We weten wat we 
aan elkaar hebben en vullen elkaar pri-
ma aan.”
Maar toch. Veel zaken rondom carna-
val zijn echte mannenbolwerken. 
Twee vrouwen als adjudantes is niet 
de meest geijkte keuze … “Misschien 
is het een beetje vernieuwend”, geeft 
de prins aarzelend toe. “Maar deze 
twee zijn echte carnavalsvierders, die 
vooral de bedoeling hebben voor ie-
dereen een leuke carnaval te maken. 
Het gaat bij hen altijd om het plezier. 
Ik weet zeker dat deze keuze goed ont-

vangen zal worden in Gerwen en niet 
als wereldschokkend. Het zijn toch 
gewoon twee wereldmeiden!”

Stralingsteken
De adjudantes van prins Vurieus zijn 
ook zeker geen onbekenden in Ger-
wen. Echtgenote Carla, alias Aqua, 
komt oorspronkelijk uit Zeeland. 
Maar is na haar studie MBRT niet 
meer weggegaan uit het zuiden. In-
middels werkt zij ruim elf jaar op de 
afdeling Radiologie in het Elkerliek 
Ziekenhuis in Helmond.
Marjon Gevers, alias Flamma, kent 
Carla van dezelfde studie. Na tien jaar 
gewerkt te hebben als medisch nucle-
air werker, geeft zij nu anderhalf jaar 
les op de Fontys bij de opleiding 
MBRT als docent nucleaire genees-
kunde.
De beroepen van het prinselijke trio 
komen samen in hun logo: het stra-
lingsteken gecombineerd met de vlam.

Voldoening
De prins is met zijn twee wereldmei-
den, pardon adjudantes, in ieder geval 
een opvallende verschijning, die over-
al gelijk de aandacht zal trekken. “Dat 
zal even wennen zijn”, erkent hij. “Nor-
maal gesproken hoef ik niet zo in het 
middelpunt van de belangstelling te 
staan. Aan de andere kant zie ik deze 
hele ervaring ook als een verrijking 
van mezelf.”
Maar Johan heeft zeker geen ‘ja’ ge-
zegd tegen deze rol om er zelf beter 
van te worden. “Ik vind het geweldig 
iets voor het Gerwense verenigingsle-
ven te betekenen”, bekent hij. “Voor 
die maatschappelijke betrokkenheid 
krijg je zo’n grote voldoening terug. 
Dat is echt geweldig. Het gevoel dat je 
iets voor een ander kunt betekenen. In 
dit geval dat je ertoe kunt bijdragen 
dat anderen een leuk carnaval hebben. 
Daar ga ik me volledig voor inzetten.” besproken worden. Bianca is lid van 

Jong Nederland en helpt graag mee op 
het boerenbedrijf van haar ouders. 
Adjudant Oogst is beter bekend onder 
de naam Tim de Laat. Aan de Wout 
van de Waterlaan woont hij samen 
met zijn ouders en 2 zusjes. Tim is een 
fanatiek voetballer bij RKGSV D1 en is 
net als zijn collega's lid van Jong Ne-
derland. 
Ook onze Jeugdadjudant heeft het 
vorstelijk bloed door de aderen stro-
men, zijn vader is namelijk in het Mil-
leniumjaar 2000 Adjudant geweest in 
het Narre-gat. Samen met hun Jeugd-
raad van 16! gaan zij er een geweldig 
Carnaval van maken. Met het thema 
''Boerderij op stelten'' gaat dat zeker 
lukken!!! 

 

CARNAVALARIA

Prins Vurieus, Aqua en Flamma

HEPPIE ‘T AL GELEZEN
De eerste week als Prins en adjudanten (hofdames vind ik toch wel een 
mooiere en vrouwelijkere benaming voor dit kwartet) van Nuenen zit er 
op. En wat voor een week!

Na ons warme ontvangst in én door Het Klooster, zijn we zaterdag met z’n 
allen naar het centrum van Gerwen getrokken voor het afscheid van 
Prins Metal en adjudant Road en voor de bekendmaking van de nieuwe 
prins. En als wij met z’n allen gaan, dan zijn we met héél veel. Zo’n 80 man 
worden gevormd door de raad van 11, onze eigen geweldige dansgarde, 
de hofkapel, dansgarde van de senaat, de senaat zelf, het bestuur van de 
Dwèrsklippels, familieleden en vrienden van het geheel en wij als Prins 
Heppie en 4 Fun. 

Tja, en dan sta je daar ineens als Prins en 4 hofdames……na liefst 5 maan-
den van voorbereiding. Eindelijk gaat het beginnen. Eindelijk is het geen 
geheim meer. Het Plezier 4 iedereen is begonnen. En met ‘iedereen’ be-
doelen we ook écht iedereen. Carnavalsprotocollen zijn een mooi goed, 
maar daarnaast hopen we deuren te gaan openen die als gesloten wor-
den aangezien. 

Maar even terug naar Gerwen. Alle prinsen waren er: vrolijke prinses 
Promillia en adjudanten Teut en Tipsie van de Raod van Zatterdag, Prins 
Sjoosje en zijn adjudant Onsjon uit Nederwetten, en de Prins en zijn 2 ad-
judanten van café het Stemke. En toen, elf over elf, sprongen als een du-
veltje uit een groot doosje 3 enthousiaste nieuwe kartrekkers van Ger-
wen: Prins Vurius en zijn adjudanten Aqua en Flamma zette de zaal in 
vlammen. We hebben elkaar al gesproken, maar hierbij nogmaals onze 
felicitaties. 

Zondag trokken we het z’n allen naar Mierlo, alwaar Prins Jeroen met zijn 
adjudant gehuldigd werd. En Jeroen blijk ik te kennen van Hotel Heppie. 
Dat schept toch een band. Wij zullen jullie op onze receptie op 6-1-13 in 
Het Klooster net zo hartelijk ontvangen als jullie bij ons hebben gedaan!

De kop is eraf. We kunnen bijna niet wachten tot het carnaval is. Toen we 
zondag in vol ornaat uit de auto stapten, werden we verrast aangespro-
ken door een lieve vrouw die op dat moment de kerk verliet: “Wie zijn 
jullie dan in die mooie pakken?” Mooi was dat. Als ik geen prins was, had 
ik nu ook nog niet aan carnaval gedacht. 

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie week van.

Schôn Vrouwkes 
houden  
Onderwater 
Polonaise
Na een hartverwarmend en huid-
verjongend jubileumjaar van C.V. de 
Dwèrsklippels willen de Schôn 
Vrouwkes het komende carnaval 
graag wat afkoeling zoeken. Daar-
mee kan het thema van Schôn 
Vrouwkesavond  2013 bijna letter-
lijk worden genomen  ‘Onderwater 
Polonaise’.

Tijdens het Dwèrsdebuut ,  waar prins 
Heppie zijn intrede deed, is het thema 
voor Schôn Vrouwkesavond 2013 be-
kend gemaakt.  Een thema waarmee 
de creatievelingen aangezet worden 
hun bijzondere beelden om te zetten 
in daden en de uitdossingen van 2012 
toch op z’n minst te evenaren.  Het be-
tekent dat vanaf nu alle vrouwen van 
Nuenen en wijde omstreken weer aan 
de slag kunnen.
Doe mee en  laat je inspireren, leef je 
uit met de voorbereidingen, geniet 
van de sfeer, van de prachtige creaties 
om je heen en beleef een enorm gezel-
lige avond op vrijdag 8 februari 2013. 
Hou voor het programma de website 
van de Dwèrsklippels en / of Rond de 
Linde in de gaten. In de aanloop naar 8 
februari zijn de Schôn Vrouwkes ook 
via Twitter te volgen. Zoek op Twitter  
naar Schon Vrouwkes. 

Rond de Linde
gemaakt door 

Nuenenaren voor 
Nuenenaren



Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk in Nuenen-Eeneind.
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 06-48698919

LEukE BijvERDiENstE

HAH-adv. - 251x275mm h - Full Colour - week 48

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 1 december 2012. 

Bij Expert vindt de Sint met gemak, 
de beste cadeaus voor schoen en zak!

DRAADLOZE SPEAKER
MICRO WIRELESS.

• Bluetooth speaker voor smartphone of tablet

TANDENBORSTEL
TRIZONE 1000.

• Bewegende borstelharen 
 bereiken meer tandoppervlak

PREPAID PAKKET 
SAMSUNG GALAXY POCKET.

• Incl. 10.- beltegoed *Prijs na 30.- retour via Hi

SENSEO® SARISTA  
HD8010/10 PEARL WHITE.

• Vers gemalen bonenkoffi e
• 6 verschillende smaken

PRINTER MG3250.

• Draadloos printen, kopiëren en scannen

*Prijs na 10.- retour via Canon

SCHEERAPPARAAT
RQ1145.

• Volgt gezichtscontouren voor 
 het beste scheerresultaat

TABLET T108AANL1.

• Lichtgewicht: slechts 340 gram!• Lichtgewicht: slechts 340 gram!

PRINTER 

• Draadloos printen, kopiëren en scannen

*Prijs na 30.- retour via Hi

Experts, altijd 1 bij u in de buurt!Experts, altijd 1 bij u in de buurt!

SAMSUNG GALAXY POCKET.SAMSUNG GALAXY POCKET.

• Incl. 10.- beltegoed 

Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels

Experts, altijd 1 bij u in de buurt!

*Prijs na 30.- retour via Hi

Bij Expert vindt de Sint met gemak, Bij Expert vindt de Sint met gemak, 

PREPAID PAKKET 
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*Prijs na 10.- retour via Canon
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 117.-  

  129.- 

99.-  
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  59.- 
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ANDROID 4.0

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!
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 Uit d’n hoek…

Simpel

Een nieuw idee voor hypotheken werd gelanceerd: de pensioenfondsen steken 
hun geld in hypotheken, met overheidsgarantie. Goed idee, alleen al omdat ik 
mijn hypotheek liever daar afsluit dan bij de banken. En de rentepercentages 
kunnen omlaag. De banken zijn tegen. Natuurlijk zijn ze tegen, ze zijn bang dat ze 
minder winst gaan maken, hun ‘targets’ niet halen. Zo heet dat tegenwoordig; 
vroeger hielp je je klanten zodat ze tevreden naar huis gingen. De hypotheek 
gaat weer terug naar de basis: lenen tegen rente en aflossen. Simpel.
 Zaterdagmiddag. Het is grijs en grauw, een tikje fris maar niet koud. 
Herfstig weer.
Ik ruik de geur van natte bladeren. Mijn dochter vroeg of ik mee buiten ging voet-
ballen. Natuurlijk. Na wat tegen de bal getrapt te hebben, kwamen we al spelend 
op een eigen spelletje: wie de bal het verst kon rollen over het paadje. En dan bij 
de behaalde afstand een stokje neerleggen. Eenvoudig maar leuk.
 Hoe zou een hypotheek er uit zien tegen de tijd dat mijn dochter een 
huis gaat kopen? Toen we weer naar binnen gingen, waren mijn schoenen en de 
onderkant van mijn broekspijpen nat. Dat was lang geleden.

Edwin Coolen

Nuenense Rising Stars in top 50 Goede Doelen 

Wil Vermeulen stopt als 
ambassadeur CliniClowns
Na 15 jaar legt Nuenenaar Wil Vermeulen zijn functie neer als ambassadeur 
van deze bijzondere stichting. Bij zijn afscheid onlangs - op 24 september - 
zwaaiden een 40tal collega-ambassadeurs hem uit en directeur Hans Geels 
prees Wil voor zijn enthousiaste en langdurige inzet. Aanvankelijk was Wil 
tevens redacteur van de PRhuiskrant van Cliniclowns. 

Zeer prominent was de actie van de 
ondernemers van Parkhof in 2006, die 
hij mede begeleidde: er werd toen de 
grootste ontbijttafel ter wereld neer-
gezet. 
Deze actie ontving hiervoor de ‘gou-
den neus’. Wat deze krant betreft ont-
vangt Wil Vermeulen als oud-hoofd-
redacteur van deze krant een gouden 
pluim voor zijn jarenlange inzet voor 
CliniClowns!

Winterconcert door het 
Blue Planet Harp Ensemble
Zondag 9 december 2012 geeft het Blue Planet Harp Ensemble een Winter-
concert in de Regenboogkerk in Nuenen. Iedereen is van harte welkom, de 
akoestiek in de kerk is prachtig en de sfeer zal sprookjesachtig winters zijn.
De leerlingen van het ensemble, in de 
leeftijd van 8 tot 18 jaar, zijn nu al flink 
aan het oefenen. Op het programma 
staat een bijzonder gastoptreden van 
de winnares van Rabobank Voice of 
Nuenen: Pleun Bierbooms. Bovendien 
komt een speciale gast een Kerstver-
haal voorlezen, maar wie dat is, wordt 
nog even geheim gehouden...

Het concert begint om 15.00 uur. en 

duurt ongeveer een uur. Na afloop ge-
zellig samenzijn met koffie, thee of 
chocolademelk met iets lekkers.
Toegang is gratis, maar om deze acti-
viteiten in de toekomst te kunnen blij-
ven organiseren, vraagt de stichting na 
afloop van het concert een vrijwillige 
bijdrage.
Kom dus genieten van een mooi pro-
gramma met Kerst- en klassieke mu-
ziek met harp en zang.Heem Lieshout 

brengt Tweede 
Wereldoorlog uit 
de krant
LIESHOUT - Arnold Bevers van de 
Heemkundekring van Lieshout en 
Mariahout heeft de delen 17 en 18 
van de serie ‘Lieshout in Krantenbe-
richten’ uit “De Zuid-Willemsvaart” 
over de jaren 1941-1944 en 1944-
1948 klaar. Het betreft verhalen van 
journalisten uit de oorlog, over de 
dagelijkse gebeurtenissen uit Lies-
hout en Mariahout.

Onderwerpen zijn onder andere de 
distributie, Bavaria, ELI en een buren-
ruzie die eindigt in een moord met 
een schop. Na de oorlog is er het 
12½-jarig ambtsjubileum van burge-
meester Mostermans, de brand van 
Café Brox en de stichting van een bij-
zondere lagere meisjesschool in Ma-
riahout. De delen liggen op de Heem-
kamer in het Dorpshuis. Deze 
heemkamer is op woensdag open.

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Kerst 
Door Elwien Bibbe

Ik dacht dit jaar sla ik kerst maar eens over. Geen boom, geen herdertjes die la-
gen bij nachte. Ik doe alleen maar aan Sinterklaas. En aan pepernoten: naturel, 
wit, melk en puur, truffel en caramel. En ik doe ook alleen maar aan surprises en 
ik loop niet op het laatste moment nog alle winkels af voor allerlei cadeautjes 
voor iedereen, terwijl ik tegen de anderen luidkeels gil dat zij dat niet moeten 
doen. Want zij hebben daar geen tijd voor. En als Maria en Jozef naar Bethlehem 
trekken, dan ga ik op vakantie. Nigella’s Christmas blijft onaangeroerd. En als ik 
terugkom, dan zijn alle kerstbomen al weer opgeruimd.
Nu blijk ik aan de kerst toch niet zo gemakkelijk te kunnen ontsnappen. Ik heb 
me verkeken op het voorspel. Voor Ons Dorp staat al een boom en de Parkstraat 
is al weer in een engelachtige sfeer gehuld. De mevrouw in de boekwinkel laat me 
kiezen tussen Sinterklaas- en kerstpapier. En dan rijst opeens de vraag: wat doe 
ik dan met de kinderen met kerst?

Computercafé 
Nuenen 
in december
Het Computercafé Nuenen, geza-
menlijke activiteit van SeniorWeb 
Nuenen en bibliotheek Dommeldal, 
heeft in december de laatste serie 
onderwerpen van dit jaar op het 
programma staan. 

6 december: Werken in de Cloud.
Met programma’s als Dropbox, Goog-
le Drive en Skydrive kunt u online be-
standen en documenten bewerken. U 
slaat ze daarna ook veilig op in “the 
cloud” en kunt ze dan ook met ande-
ren delen.

13 december: iPad toepassingen
Heeft de goedheiligman u bedacht 
met een iPad of tablet? Dat komt dan 
mooi uit! In het computercafé vertel-
len we u meer over een aantal iPad 
toepassingen.

20 december: Onderhoud van uw PC
Hoe blijft uw PC in optimale staat? En 
wat is belangrijk bij het veilig surfen 
op het internet? Het computercafé is 
uw toegankelijke helpdesk.

Zoals gebruikelijk staat om 9.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding om 
9.30 uur, waarna er weer volop ruimte 
is voor vragen en oefeningen. De bij-
eenkomsten zijn voor iedereen toe-
gankelijk en de entree bedraagt € 3,50.

Het Computercafé vindt plaats op 
donderdagochtenden in de Senior-
Web computerruimte van Bibliotheek 
Dommeldal, entree via de zijingang 
aan het Theo van Goghhof. In januari 
zal er weer een nieuwe reeks van start 
gaan.

Sunny Blues Nuenen & Blue Sox
Sunny Blues Nuenen vervolgt haar programma op zondag 2 december om 
15.30 uur in Dinercafé Zinn met Blue Sox. Zij zorgen voor een opzwepende 
mix van rhythm & blues, West-Coastblues en swamp. BlueSox is een bijzon-
dere rhythm & bluesband. 
BlueSox krijgt bijna iedereen aan het 
swingen. Een kwestie van volhouden. 
En dat doet de band: drie flinke sets en 
uiteindelijk moet iedereen er aan gelo-
ven. Gitarist Cor Paridaans vertelt 
daarover: “In Maloe Melo (bluesclub 
in Amsterdam) leverde onze dansbare 
muziek na een lekker optreden een 
nieuw eigen nummer op: Hip Shaking 
Harry. Bezoeker Harrie begon te swin-
gen en was niet meer te stoppen. Bij 
gebrek aan een leuke danspartner nam 
hij genoegen met een barkruk. In Epe 
besloot de kroegbazin na een optre-
den van ons om in de zaak een lucht-
verversingssysteem aan te brengen: 
het behang van de wanden liet los als 
gevolg van het vocht dat het dansende 
publiek produceerde.”

Al jaren staan de mannen van BlueSox 
op podia in Nederland en België, in 
(blues)café’s, clubs en op festivals. 
BlueSox is sinds haar ontstaan in 1994 
uitgegroeid tot een zeer hecht collec-
tief dat een muzikaal stootje kan heb-
ben.Volgens velen neemt BlueSox met 
zijn geheel eigen stijl een bijzondere 
plaats in onder de bands uit het blues-
circuit. Een grote rol is weggelegd 
voor mondharmonicavirtuoos Ruurd 
van der Vegt uit Den Bosch. De man 
heeft een volstrekt unieke stijl en 
krijgt veel ruimte in het repertoire. 
BlueSox valt ook op door haar reper-
toirekeus: de karakteristieke eigen 

nummers vol met zelfspot van Cor Pa-
ridaans, de eigen interpretatie van an-
der werk en de covers. Ook bijzonder 
is de tijdsduur van de nummers: kort, 
maximaal 4 minuten en de band knalt 
weer verder met het volgende num-
mer.

Bezoekers krijgen nogal wat verras-
singen te verwerken: “Natuurlijk zijn 
we ook beïnvloed door bands als The 

BlueSox is een bijzondere rhythm & bluesband.

Fabulous Thunderbirds, James Har-
man, Gary Primich en Paul Orta & the 
Kingpins.” De BlueSox-versie van Lar-
ry Garners No Free Rides bezorgt veel 
mensen elk optreden opnieuw kip-
penvel. Het gitaarwerk bij BlueSox 
kan venijnig zijn en waar nodig gevoe-
lig. Cor Paridaans staat bekend om de 
swampachtige stijl van zijn gitaar-
werk. Geen ellenlange solo’s in ieder 
nummer. De ritmesectie van de band, 
gevormd door het tandem Peter 
Schmid en Hans Aarts, wordt gere-
kend tot de strakste in het circuit. De 
band heeft inmiddels twee albums uit-
gebracht. Binnenkort hoopt de band 
de studio in te duiken om opnames te 
maken met vooral eigen werk.

Directeur CliniClowns, dhr. Hans Geels (l) bedankt Wil.

Vele bezoeken…
Als ambassadeur heeft hij vele duizen-
den kilometers door, vooral zuid       
Nederland getoerd om op honderden 
locaties CliniClowns te vertegenwoor-
digen. Scholen, kerken (communi-
cantjes), notariskantoren, directieka-
mers en bedrijfshallen. Wil stond zelfs 
op de middenstip van het NAC- en het 
PSV stadion maar ook in  ziekenhui-
zen en achterzaaltjes. 

Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars, 
Wat een verrassing afgelopen week bij het openslaan van dagblad Trouw.  
Op de voorpagina stond vermeld dat de Kinderpostzegels gekozen waren 
als het beste Goede Doel van 2012. Tot onze stomme verbazing zien we tus-
sen wat hele grote en ook verschillende kleinere goede doelen staan: Rising 
Stars op plaats 35.
Het artikel in Trouw gaat verder: ‘Top-
50 beloont transparante organisaties 
die samenwerken en experts inschake-
len’.  Wij voelen ons zeer vereerd als 
kleine stichting zonder betaalde me-
dewerkers, maar met 20 vaste vrijwil-
ligers, met 265 Vrienden en Relaties 
en met zoveel trouwe donateurs, 
sponsors en eenmalige en regelmatige 
fondsen. Alle leden van het Bestuur 

Het Blue Planet Harp Ensemble

van Rising Stars en jullie allemaal: van 
harte bedankt voor jullie steun en be-
trokkenheid. 
Want al jullie inspanningen en samen-
werking is door ons als informatie in-
gevoerd in de databank van de lande-
lijke Kennisbank Filantropie. 347 
organisaties leverden hun gegevens 
compleet aan, zo ook Stichting Rising 
Stars. Vervolgens zijn die organisaties 
en hun gegevens gecontroleerd en 
langs de Trouw-meetlat gelegd. 
Met als resultaat: plaats 35 voor Stich-
ting Rising Stars uit Nuenen, dankzij 
jullie allemaal. 
De echte gelukkigen worden hopelijk 
de 10 kinderen van Zorgboerderij 
Kings and Queens en hun begeleiders 
in Offinso, Ghana. Dankzij alle posi-
tieve publiciteit hopen wij natuurlijk 
dat Rising Stars ondersteund blijft 
worden om de Zorgboerderij geleide-
lijk te laten groeien tot een zelfstandi-
ge voorziening voor 20 kinderen met 
een verstandelijke of meervoudige be-
perking. 
Heeft u of heb jij interesse in het werk 

van Rising Stars in Ghana en in onze 
promotieactiviteiten in Nederland, 
heb je interessante tips of prospects 
voor onze fondsenwerving, dan stel-
len we contact zeer op prijs via:www.
rising-stars.nl; 
E-mail: jaapmatser@rising-stars.nl of 
via: 040-2833811 of via 06-13321117. 
Het Rising Stars bankrekeningnum-
mer in Nuenen  is zelfs dag en nacht 
bereikbaar via: 13 46 34 438 Rabobank 
Nuenen. 
Ook als er interesse is in het adopteren 
van één van de kinderen kan je ons 
aanspreken. Met hartelijke groet en 
met ‘wind onder de vleugels’, namens 
het Bestuur van Rising Stars, Jaap en 
Henny Matser



bel of mail marian Dinnessen
040 283 21 97
hypotheken@vanliempD.nl 
vanliempD.nl 

  HypotHeekrenteaftrek Iedereen die vanaf volgend jaar voor het eerst een 

hypotheek afsluit of de hypotheek verhoogt, kan de rente alleen nog aftrekken als 

het minimaal om een annuïtaire aflossing gaat. Wordt een deel van de hypotheek 

aflossingsvrij gefinancierd, dan wordt over de hele hypotheek geen renteaftrek ge

noten. Met ingang van 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek verder beperkt. Per jaar 

wordt het percentage waartegen u hypotheekrente kunt aftrekken van de belasting 

met 0,5% verlaagd. Dit geldt voor inkomens in de hoogste belastingschijf van 52% 

en voor bestaande en nieuwe hypotheken.

  provisie Vanaf volgend jaar mogen adviseurs geen provisie meer ontvangen 

voor het geven van financieel advies voor onder meer hypotheken. Voortaan spreekt 

de adviseur vooraf met de klant af welk bedrag hij voor het advies en de bemiddeling 

in rekening brengt: heel transparant dus. 

  transparante HypotHeektarieven Als uw rentevastperiode van uw 

bestaande hypotheek afloopt, heeft u de mogelijkheid om zonder boete naar een 

andere hypotheekaanbieder over te stappen. U moet dan natuurlijk wel de tijd hebben 

om de rentetarieven en voorwaarden met elkaar te vergelijken. Met ingang van 

2013 ontvangt u uiterlijk drie maanden voor het aflopen van uw rentevast periode 

een nieuw renteaanbod. Dit aanbod blijft drie maanden geldig. De eerste klanten 

die dit gaan merken zijn de klanten die op 1 mei 2013 hun rente aanpassen.

  overdracHtsbelasting Die is permanent verlaagd: van 6 naar 2%.  

De overheid wil hiermee de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. 

  restscHuld Heeft u een restschuld op uw woning en wilt u toch verhuizen?  

Dan is de rente op deze schuld 5 jaar aftrekbaar.

 

De overheiD heeft maatregelen 
afgekonDigD Die gevolgen hebben 
voor eigenwoningbezitters. Uw 
aDviseUr zet De belangrijkste 
geplanDe veranDeringen op een rij.

wat veranDert  
er in 2013?

heeft U 
vragen?ik kan U meer vertellen over De nieUwe 
regels.

TM

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

www.orieNTalparaDise.Nl

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
oriëNTal paraDise

Ons Kerstmenu specialiteit 
“pekiNG eeND”

bestaande uit 7 gangen. 
(alleen op bestelling)  à € 35,-p.p. 

Kerstbuffet 2012
•	Keuze uit 2 soorten soep, en 
 een variatie van Koude en warme voorgerechten.
•	 25 zeer diverse hoofgerechten 
 en van Onze chef-KOK een Keuze uit: 
 een 8-tal gerechten op de Japanse baKplaat.
•	uitgebreide dessert mogeliJKheden w.o:
 diverse soorten iJs en fruit.

à € 2395
p.p. 

Kinderen t/m 11 jaar, à € 1295
p.p. 

Sfeervolle feestdagen

Tafels - Accessoires - Banken - Stoelen - Kunststof vloeren - Kasten - Salontafels
Dressoirs - TV-meubels  -  Karpetten - Lampen  -  Spiegels  -  Schilderijen - Lokale kunst

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Interieuradvies

• Maatwerk

Tijdens de feestdagen ligt het accent op sfeer
Dus komen Mo & El weer in de weer

Naast meubels, karpetten en schilderijen
Kunnen wij u ook verblijen

Met grote maar ook kleine zaken
Die de sfeer in huis doen maken

Is een stoel niet wat u zoekt
Is uw bankstel al geboekt

Dan bieden wij speciaal dit keer
De kleine zaken voor de sfeer
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Druk bezochte finaleavond 
Steuntje in de Rug
Een groot aantal verenigingen en stichtingen uit Geldrop, Heeze-Leende en 
Nuenen was dinsdag 20 november 2012 aanwezig bij de finale van Steuntje 
in de Rug. 
Rabobank Dommelstreek steunt het 
verenigingsleven via het fonds 'Steun-
tje in de rug'. Eenmaal per jaar stem-
men leden van Rabobank Dommel-
streek op de clubs die zij een warm 
hart toedragen. Hoe meer stemmen 
voor een vereniging of stichting, hoe 
meer geld de vereniging ontvangt.

Er volgde een presentatie over positief 
coachen. De aanwezige clubs hoorden 
wat Positief Coachen kan betekenen. 
En dankzij een bijdrage uit het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Dommel-

Ambassadeurs van Rabobank Dommelstreek reikten cheques uit aan deelnemen-
de verenigingen

Stichting Kindervakantieweek Gerwen € 723,53
Jong Nederland Gerwen Gerwen € 391,42
Voetbalvereniging RKGSV Gerwen € 219,43
Stichting Leefbaarheid Gerwen Gerwen € 219,43
Heilig Kruisgilde Gerwen Gerwen € 148,26
RKVV Nederwetten Nederwetten € 284,67
KPJ Nederwetten Nederwetten € 225,36
Nederwettense Vrouwen Vereniging Nederwetten € 195,71
Weverkeshof Nuenen € 1.020,06
Club Sam Nuenen € 931,10
KBO Nuenen ca Nuenen € 836,21
Stichting Voedselbank Nuenen Nuenen € 830,28
Nationale vereniging de Zonnenbloen afd Nuenen Nuenen € 563,40
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen Nuenen € 557,47
Gerwens Muziekkorps Nuenen € 480,38
RKSV Nuenen Nuenen  € 438,86
Achilles-flames rolstoelbasketbal Nuenen Nuenen € 432,93
Brassband de Vooruitgang Nuenen € 421,07
IVN afdeling Nuenen Nuenen € 403,28
Jongerenkoor Jocanto Nuenen € 403,28

(deze actie is geldig t/m 05-12-12)

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen - T 040 763 04 15Parkstraat 7 - 5671 GD Nuenen - T 040 283 64 41

Oversteekweken!!!
 
 Koop je mode een lingeriebon
 Koop je lingerie een modebon

In de Kerkstraat worden de stratenmakers geknipt tijdens het werk.

streek is het nu mogelijk om tegen lage 
kosten deel te nemen aan dit pro-
gramma. Een vijftal clubs deelden een 
deel van hun geheimen om zo veel 
mogelijk stemmen te werven. Deze 
clubs kregen als eerste hun resultaat 
van dit jaar. Vervolgens kregen alle 
aanwezige verenigingen de kans hun 
uitslag op te halen.

Hieronder volgt een zeer beperkt 
overzicht van de vele verenigingen die 
een bedrag gestort kregen op hun te-
goed.

Bart de Win & 
The Simple Life 
Op zondag 9  december presenteert 
de in Nuenen wonende Bart de Win 
met zijn voltallige band ‘The Simple 
Life’ zijn nieuwe werk en  enkele 
‘gouwe ouwen’ in Theater Het 
Klooster te Nuenen. De band bestaat 
naast alle (voorheen) Vaste Mannen 
van Gerard van Maasakkers uit pro-
ducer en snarenwonder BJ Baart-
mans en de zangeressen Birgit Wij-
demans en Arianne Knegt.

Bart’s liedjes zijn niet onder een noe-
mer te vangen. Het betreft een prettig 
eigenwijze verzameling composities 
waarin de randen van de rootsy pop-
muziek worden opgezocht. Bart’s mu-
ziek wordt vaak vergeleken met die 
van Randy Newman, Dr. John, Ray 
Charles en Tom Waits. Maar valt 
vooral op door de eigenheid waarmee  
diverse muzikale genres tot een van-
zelfsprekend geheel gemaakt zijn. Vol-
gens het Eindhovens Dagblad maakte 
Bart de Win met zijn nieuwe plaat ‘Ea-
sy to see’ “één van de beste Nederland-
se popplaten van 2012”. Het schijfje 
werd afgelopen maand in muziekblad 
Oor al uitgeroepen tot een “kroonju-
weel”. De fijne recensies buitelen over 
elkaar heen. Het optreden van Bart de 
Win & The Simple Life vindt plaats op 
zondag 9 december om 15.30 uur in 
Het Klooster.

WSD verwelkomt 
haar 2000e SW-medewerker
Omringd door collega’s werd Nicole van den Akker dinsdag 6 november in 
het zonnetje gezet. Jan Simons, algemeen directeur van WSD-Groep, 
spreekt haar toe en overhandigt haar daarna de bloemen en een cadeaubon 
met een styling- en kleuradvies.
“We gaan er alles aan doen om datge-
ne wat jij graag wil en aan kunt, te faci-
literen.”, zegt Jan Simons tegen haar. 
Nicole heeft in haar 17e levensjaar een 
reumatische aandoening gekregen aan 
haar organen.  “Dat ging geleidelijk”, 
vertelt ze,” maar daardoor zit ik nu op 
mijn 25e wel  in een rolstoel. Ik heb ja-
ren thuis gezeten in een heel klein we-
reldje. De gemeente Sint-Oedenrode 
zette mij op het spoor van WSD.  
Daarvoor heb ik eigenlijk altijd ge-
dacht dat WSD alleen bedoeld was 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking maar dat is dus helemaal 
niet zo. Dat blijkt wel weer. Ik heb een 
mail gestuurd naar WSD en vervol-
gens is het heel snel gegaan en mocht 
ik 1 oktober op de receptie van WSD 
in Boxtel beginnen.Ik ben nu voor 10 
uur per week hier bij de receptie gede-
tacheerd. Het is spannend maar ook 
leuk: ik mag de telefoon aannemen  en 
doorverbinden maar ook bezoekers 
ontvangen.”
“Het is de bedoeling , ook van Nicole 
trouwens, om haar uren uit te breiden 
en haar als het even kan straks regulier 
te plaatsen. 
“Ik wil heel graag juridisch secretares-
se worden”, zegt Nicole enthousiast 
”en ben ook bereid daar een opleiding 
voor te volgen.”

En ze benadrukt nogmaals wat ze zelf 
nu heeft ervaren: “Het is goed dat 
mensen die ook een aandoening heb-
ben weten dat ze bij WSD terecht kun-
nen, dan kunnen zij ook uit hun schulp 
kruipen. Mij heeft het nu al veel ge-

3 jaar Richella’s Bags & More 
in Nuenen
Na eerst een internetwinkel (www.morethanbags.nl) gestart te zijn opende 
Richella’s Bags & More op 29 november 2009 haar winkel aan de Vincent 
van Goghstraat 36 in Nuenen.
De complete collectie bestaat uit: da-
meskleding, sieraden, tassen, sjaals en 
zelfs (in het seizoen) schoenen.  Met 
een zeer uitgebreide collectie zijn zij 
inmiddels in Nuenen, en in de verre 
omtrek, zeer bekend. 
De merken die ze verkopen zijn o.a.: 
Mi  Moneda, Jacky  Luxury,  Glamo-
rous, Glitz&Glam, IbanaRouge, Silvi-
an  Heach,  Rinascimento, Amy  Gee, 
Lott, LouLou, Heart to get, Oozoo en 
Blink. Van Mi  Moneda  en  Lott  heb-
ben zij zelfs de grootste collectie van 
de regio! Zij staan er om bekend om 
een collectie aan te bieden die voor ie-

dereen betaalbaar is dus ook voor een 
leuk cadeautje of bijv. een cadeaubon 
kun je bij hen terecht.  Regelmatig 
wordt de collectie vernieuwd of aan-
gevuld zodat deze altijd ‘up to date’ is 
waardoor de winkel steeds als je bin-
nenloopt,  vernieuwend is.
Donderdag 29 november bestaan zij 
dus 3 jaar en hebben dan uiteraard 
spectaculaire aanbiedingen in de win-
kel. Want wie jarig is trakteert. Loop 
gerust binnen aan de Vincent van 
Goghstraat 36 in Nuenen, kom profi-
teren en wellicht kunt u een keuze ma-
ken voor de Sint of Kerstman.

 

Nicole aan de receptiebalie van WSD.

bracht: ik heb hartstikke leuke werk 
waarbij ik iedere dag heel veel mensen 
zie en spreek en mijn collega’s zijn top!
Jan Simons bevestigt dit. “Laat men-
sen zich aanmelden, wij hebben op het 
ogenblik weer volop ruimte om men-
sen op weg naar werk te helpen.” 
Wil jij net als Nicole een baan die bij 
jou past? Als je door een arbeidsbe-
perking moeite hebt om een betaalde 
baan te vinden neem dan vrijblijvend 
contact op met WSD. WSD kan je in-
formeren over de mogelijkheden en 
over de stappen die je kan zetten. 
WDS kun je bereiken op 0411 – 650 
111 of via e mail info@wsd-groep.nl.

Een zeer uitgebreide collectie bij Richella’s Bags & More 
 

Klassiek en jong 
talent tijdens 
koffieconcert in 
Nuenen
Op zondagmorgen 9 december 
treedt het duo Bish & Wierdsma op 
in Het Klooster in Nuenen. Dit con-
cert wordt georganiseerd door Art 
in Listening met steun van de Lions 
Nuenen. De ochtend start om 10.30 
uur met een ontvangst, waarna het 
concert om 11 uur zal starten met 
werken van Mozart, Fauré, Ysaye en 
Tchaikovsky. Het concert zal tot 
12.30 uur duren en kost euro 9.50 
per persoon. 
Speciaal arrangement
Tot 7 december kunt u gebruik maken 
van een speciaal arrangement, be-
staande uit het koffieconcert, een 
lunch, het bezoeken van de expositie 
in het Vincentre en een rondleiding 
met een gids langs de Van Gogh loca-
ties voor euro 33,50 per persoon. Kaar-
ten bestellen kan bij Het Klooster via 
28433999 of via info@hetklooster.org. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Jongens D1 van Hockeyclub Nuenen heeft het spannend gehouden tot aan de laat-
ste wedstrijd. Uiteindelijk wonnen de jongens zeer overtuigend met 6-0 van Oir-
schot. Boven: Monique (trainster), Friso, Jasper, Maurits, Gillian, Joris, Philip, 
Jasper, Marten, Gijs. Onder: Sam Xander, Bas, Daphne (coach). Anne(trainster) 
ontbreekt op de foto.

MC1 Kampioen

MC5 Kampioen
Aan het begin van het seizoen hield Marc Lammers (voormalig Nederlands 
hockeycoach) een lezing ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van HC 
Nuenen. 

MD3 kampioen 
met 68 doelpunten 

voor en 2 tegen
Zaterdag 17 november was een 
spannende dag voor de meiden van 
MD3, twee wedstrijden voor het 
einde van het seizoen konden ze bij 
winst al kampioen worden. 

Na een flitsende start met 68 doel-
punten voor en 2 tegen zijn de meiden 
na de herfstvakantie naar een hogere 
klasse geplaatst. Vanaf dat moment 
denderde de MD3 trein door met als 
resultaat het kampioenschap. Dit 
mooie resultaat werd bereikt onder de 
enthousiaste leiding van de coaches 
Perry en René en de trainers Jasper en 
Wouter. Gedurende het eerste kwarti-
er van de wedstrijd tegen de dames 
van EMHC uit Eindhoven ging het 
spel redelijk gelijk op. Maar naarmate 
de wedstrijd vorderde bleek, dat er bij 
de dames van Nuenen duidelijk meer 
energie en fanatisme in zat. Dit re-
sulteerde in een 4-0 voorsprong. Na 
de rust werd het nog even spannend! 
EMHC kwam terug tot 2-4. Maar de 
Nuenense dames bleven vechten en 
wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 
6-2. En daarmee is op een waterkoude 
zaterdag Nuenen MD3 ongeslagen 
kampioen geworden.

Wedstrijden 
voor 

trainingsleden
Wie wordt trainingslid bij HCN en 
speelt de volgende wedstrijd mee? Op 
HC Nuenen wordt er hard aan getrok-
ken om voor de senioren en vetera-
nen trainingsleden een interessant 
trainingsprogramma aan te bieden. 

Zo wordt iedere donderdagavond on-
der leiding van Niels Fickinger (die 
een sportopleiding volgt) een training 
gegeven. Hij weet de leden iedere keer 
met afwisselende oefeningen te ver-
rassen. Reden te meer om het geleerde 
nu eens in een volledige wedstrijd in 
de praktijk te brengen. Een oproep aan 
oud HCNuenen speelsters en heren 
zorgde ervoor dat afgelopen donder-
dag de avond de eerste wedstrijd ge-
speeld kon worden. De oud leden 
kwamen stroef op gang maar wisten 
snel elkaar weer als vanouds te vinden. 
Voor een paar trainingsleden was het 
de eerste keer, voor anderen een lange 
tijd geleden om een volledige wed-
strijd te spelen. Ook bij hen was het 
onwennig. Onder leiding van Niels 
kwam het spel van de trainingsleden 
goed op gang. Met mooie aanvallen 
over en weer (voor Emma misschien 
iets te weinig aanvallen over links) was 
het resultaat uiteindelijk 2-2. Of dit 
voor herhaling vatbaar is? Zeer zeker! 
Er zijn al contacten gelegd met andere 
clubs om in februari weer een wed-
strijd te spelen. Wie het ook wat lijkt 
om iedere donderdagavond te trainen 
en af en toe een wedstrijd te spelen, 
kan contact opnemen met Diana Heij-
nerman van de HCNuenen senioren-
commissie. Zij is contactpersoon voor 
de trainingsleden. Op 29 november 
wordt de laatste training voor de win-
terstop gehouden. Ook dan ben je van 
harte welkom om kennis te maken 
met de heren en dames trainingsleden 
en om een keer mee te doen.

MB1 Kampioen

MB1 is ongeslagen kampioen geworden in de 1e klasse. De laatste wedstrijd tegen 
MB2 van Best werd met 1-0 gewonnen. Op de foto: boven v.l.n.r. Milou Rooijak-
kers, Melanie van Aken, Trainer/coach Jorg Hoefs, Sam van Kemenade, Eline van 
de Sande, Isa Aben, Nieke Raaijmakers, Jitte Jennekens, Esmee van de Akker, 
trainster/coach Merel Kiebert, manager Esther van Kemenade, manager Klarien 
Modderman (staat niet op de foto). Onder: Heleen Vos, Ellen van Doorn, Estelle 
Crott, Milou van den Aker, Isobel Dorling, Simone Luttikhuis.

MC2 van Hockeyclub Nuenen is herfstkampioen geworden. In de laatste wedstrijd 
versloegen de meisjes MC7 van Geldrop met 5-0. V.l.n.r.: Florine van de Aker, Mi-
chelle Weesie, Maartje van der Meer, Trude Jennekens, Simone van Vlerken, Ma-
ra Renders, Maud Smeulders, Peter Verberne (staand); Laure de Meij, Lucile 
Smeets, Migline Goossens, Renee van den Haak, Luup van Gemert, Lauren Wen-
drich (zittend)

    MC2 Kampioen 

MC1 werd zaterdag 24 november kampioen. Na een wat wankele start werd het 
uiteindelijk een overtuigend kampioenschap. De laatste wedstrijd tegen Uden 
MC2 wonnen de meisjes met 5-2 onder leiding van hun enthousiaste coaches Tan-
ja Pas en Martine van der Ploeg. 

Hij had de tip voor de coaches om je 
team zelf de strategie te laten bedenk-
en hoe kampioen te worden en daarbij 
ook te bedenken wat ze zouden willen 
doen om het te vieren, puur ter moti-
vatie. MC5 heeft dat fantastisch opge-

pakt! Ze hebben zichzelf in alle opzich-
ten overtroffen en mooi hockey laten 
zien! Het feest zaterdag bestond ge-
heel volgens eigen plan uit een enorme 
champagne douche! Gefeliciteerd 
dames!!!!
 

V.l.n.r.: Michelle van Hout (coach), Obe Wagemakers, Renée van Hout, Vivian 
Moviat, Isabelle Kerkhof, Femke van den Boomen, Frédérique Kluijtmans, Maud 
van der Sanden, Anne Custers, Babette Banken en Kyra Wijman.
Daarachter Harold Kluijtmans en Jeroen de Louw (coaches). Op de voorgrond 
Nikki de Louw, Bea van Hout, Yvette Klos en keepster Maartje Marinissen.

Gefeliciteerd

JA2 Kampioen
In een spannend duel tegen Deurne JA1, de nummer 2 in de poule,  is JA2 
van Hockey Club Nuenen overtuigend kampioen geworden in de 2e klasse. 
De uitslag was 4-2. 

Achterste rij; Coen Eggermont, Pim den Boer, Matthijs Timmer, Lars Dankelman, 
Ivar van der Zandt, Lique Chatrou (coach) Middelste rij: Rick van Ham, Tim Wij-
man, Joris Steinmeijer, Casper Brackel, Jordi Keulen, Voorst rij: Stijn van Hoften, 
Diederik Abbing, Jeroen de Groot. De jongens worden getraind door Reinoud Ab-
bing, hij ontbreekt op de foto.

 

JB1 Kampioen

JB1 van Hockeyclub Nuenen is kampioen geworden in de subtop. De jongens won-
nen de laatste wedstrijd thuis met 6-2 van JB1 van Berkel Enschot. V.l.n.r. Daan 
Bergman, Ewout Timmer, Luc van Ham, Stijn Raessens, Floris Verheyen, Hugo 
van Baal, Bart Lauwers, Joep Hoedemakers, Pieter Geenen, Daan Zandbergen, 
Marlies Bergman, Mathijs Turk, Koen Modderman, Yannick Zwaan, Rik Bongers, 
Djordy van de Ven en Stijn Halvorsen.

JD1 Kampioen

De Herfst 
Kampioenen 

van HCN

Hockey
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Voetbal

Zwemmen

P r o g r a m m a

Wielersport

33e Jeugdveldrit 
Lieshout
De 33e jeugdveldrit van Lieshout 
vindt plaats op zondag 2 december. 
In de directe omgeving van het 
gehucht ’t Hof te Lieshout is een 
parcours uitgezet, waarop jongens 
en meisjes uit geheel Nederland 
hun wedstrijdjes rijden. 

De leeftijdsopbouw is van 8 tot en met 
14 jaar en de deelnemers hebben allen 
een licentie van de KNWU. Er zijn ze-
ven leeftijden en dus ook zeven wed-
strijden. Om twaalf uur is het eerste 
startschot, de aller jongste wielren-
nertjes gaan dan de bossen in voor 
hun wedstrijd. 

Het beloven spannende wedstrijden te 
worden, waarbij de Duvelsberg 
scherprechter zal zijn. De organisatie 
berust bij de supportersclub De Lies-
houtse Wielrenners in samenwerking 
met RTC Buitenlust. De entrée is gra-
tis. www.lieshoutsewielrenners.nl 

De voetbalderby rKgSV  
tegen Nederwetten 
aanstaande zondag 2 december zal in het teken staan van de voetbalderby 
van de gemeente Nuenen, gerwen en Nederwetten. Namelijk de gehele 
selectie van gerwen zal het opnemen tegen de selectie van Nederwetten. 
om 11:00 uur is de kick-off van rKgSV 2 tegen Nederwetten 2 op het Sport-
park van gerwen. om 14.30 uur zal de titanenstrijd tussen de vedetten van 
rKgSV 1 tegen Nederwetten 1 voltrekken. 
In de 5e klasse G is de spanning mo-
menteel om te snijden. Het is al op 
zich een unieke wedstrijd omdat het 
een derby is, maar om het voor u dui-
delijk te maken waar het om gaat is 
hier onder de huidige stand van de 5e 
klasse G te lezen.

Zoals u kunt begrijpen gaat deze wed-
strijd niet alleen om wie deze derby 
gaat winnen maar ook om wie zich 

winterkampioen mag noemen. Na 2 
december zal er namelijk nog 1 wed-
strijd op het spel staan, alvorens de 
winterstop zich aankondigt. 
Kom uw club of beter nog uw dorp 
aanmoedigen. We zien u graag 
a.s.zondag 2 december op het Sport-
park van Gerwen. Belangrijk om te 
vermelden: na de wedstrijd kunt u ui-
teraard de nabeschouwing voort zet-
ten in de gezellige kantine van RKGSV. 
  

Stand  Club gewonnen gelijk Verloren Punten Doelsaldo
1 RKGSV 7 2 2 23 +17  
2 LEW 7 2 2 23 +10  
3 Nederwetten 7 1 3 22 +16

rKgSV gerwen F1 Kampioen
Vrijdagavond 23 november. Het is stil in de gerwense straten. De jongens 
van rKgSV F1 liggen al op één oor. morgen staat de belangrijke thuiswed-
strijd tegen SBC op het programma. En nog belangrijker: bij winst of gelijk-
spel kunnen de jongens kampioen worden.

In het grootste geheim wordt er op het 
Alvershool gewerkt aan de versierin-
gen van de platte kar. De groen/witte 
ballonnen wapperen al in de lucht.
Zaterdagmorgen .. De mist trekt lang-
zaam op als de jongens een voor een 
op het voetbalveld komen binnen-
druppelen. Een enkeling waagt zich al 
aan een warming-up rondom de kan-
tine. Terwijl het coachende trio de 
jongens voorbereidt op deze belang-
rijke wedstrijd, hangen de ouders wat 
spandoeken op. Zou het lukken van-
daag?
 
De jongens schieten uit de startblok-
ken, maar toch valt er al vrij snel een 
tegendoelpunt. De vele supporters 
langs de lijn durven bijna niet meer te 
kijken.. Wat is het spannend. Gelukkig 
maakt RKGSV vrij snel na de rust de 
gelijkmaker. En niet veel later ook de 
2-1. Als de scheidsrechter fluit voor 

het einde van de wedstrijd, barst de 
feestvreugde los. 
De jongens rennen over het veld. 
KAMPIOEN van de najaarsompetitie.
Als de nodige plichtplegingen achter 
de rug zijn (proosten met kinder-
champagne, kampioensshirts aan-
doen, beker ontvangen, medailles om-
hangen en foto’s maken), wagen de 
jongens en coaches zich aan een rond-
je Gerwen op de platte kar.
Na afloop nog lekker frietjes eten en 
dan door naar de Carnavalstent, waar 
de jongens nog eenmaal in de spot-
lights worden gezet.
Wat hebben de ouders, genoten van 
hun jongens!! Bas, Tijs, Niels, Freek, 
Jelle, Daan, Jasper, Stef, Teun, Ma-
thijs en Thijs: jullie zijn kanjers.
Uiteraard kon dit alles niet zonder de 
enthousiaste coaches. Dus: Johan de 
Louw, Jeffrey Heesbeen en Twan der 
Kinderen: jullie ook proficiat.

RKSV NueNeN
Zaterdag 1 december
Valkenswaard-Nuenen Vet.A   ..... 15.30
Nuenen Vet.B-De Valk  .................. 16.15
Zondag 2 december
Nuenen 1-Groene Ster 1   .............. 14.30
Best Vooruit 2-Nuenen 2   ............. 12.00
ODC 3-Nuenen 3   .......................... 10.30
Nuenen  4-LEW 2   ......................... 12.00
Nuenen 5-De Valk 3  ...................... 12.00
Nuenen 6/RKSV Heeze 4  ............. 12.00
Unitas ´59 8-Nuenen 7   ................. 12.00
RKGSV 5-Nuenen 8   ...................... 11.30
EMK 5-Nuenen 9   .......................... 11.30
DVS 4-Nuenen 10   ......................... 12.00
SV Valkenswaard 10-Nuenen 11 .. 10.00
Wilhelmina B.VR1-Nuenen VR2 . 10.00

eMK
Zaterdag 1 december 
EMK Classics - RKVVO
Zondag 2 december 
EMK 1 - SCI/Flynth 1   ................... 14.30
EMK 2 - Boxtel 4   ........................... 11.30 
Gestel 4 - EMK 3   ........................... 10.00
Best Vooruit 7 - EMK 4   ................ 10.00
EMK 5 - Nuenen 9   ........................ 11.30

RKGSV GeRweN
Zaterdag 1 december 
Vet RKGSV – Vet Waalre .............. 15.00
zondag 2 december  
RKGSV 1 – Nederwetten 1 .......... 14.30.
RKGSV 2 – Nederwetten 2  .......... 11.00
DBS  4 – RKGSV 3  ......................... 13.00
SBC 7 – RKGSV 4  .......................... 12.00
RKGSV 5 – Nuenen 8  .................... 11.30

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 1 december
Vet. Braakhuizen - Nederwetten  . 15.00
Zondag 2 december
RKGSV 1 - Nederwetten 1  ........... 14.30
RKGSV 2 - Nederwetten 2  ........... 11.00
Nederwetten 4 - Geldrop 10  ........ 12.00
Nederw. Da1 - Spoord. B.Da1 ...... 10.00
Nederw. Da2-Pusphairia Da2  ...... 10.00

NKV KoRfbal
Zondag 2 december 
Keizer Karel Nijmegen - NKV ...... 13.15

rKSV Nuenen D7 najaarskampioen 
op zaterdag 24 november was het dan zover. Door een 5-2 thuiszege op oir-
schot Vooruit D4 was het kampioenschap voor rKSV Nuenen D7 een feit. 

Na de eerste 5 wedstrijden van de competitie al gewonnen te hebben, was er een 
week eerder al een kleine kans om kampioen te worden, maar hiervoor moest 
gewonnen worden bij Wilhelmina Boys (uit) en bovendien moest Best Vooruit 
punten laten liggen. Maar waar Best Vooruit de volle winst pakte, wisten onze 
jongens – en meisje – er ‘slechts’ een gelijkspel uit te halen. Met nog 2 thuiswed-
strijden voor de boeg was het vertrouwen echter sky-high. Hoewel de tegenstan-
der uit Oirschot er alles aan deed om ons feestje nog uit te stellen lukte het uit-
eindelijk toch om deze keer de volle 3 punten te pakken en daarmee het 
kampioenschap veilig te stellen. Hierna brak het feest los en was het nog lang 
onrustig in de kantine van het sportpark. De felicitaties gaan uit naar Jesper, 
Dyon, Freek, Hessel, Jeroen, Joost, Jordi, Lukas, Luuc, Midy, Sven, Thomas, 
Daan, Jara en Fabio, de spelers en speelster van D7, maar uiteraard ook naar hun 
trainers/leiders, ook wel bekend als Passie & Adriaan. Super gedaan.

 

Brabantse Sprint Kampioenschappen

Topweekend voor zwemmers 
Z&PV Nuenen
Tijdens de Brabantse Sprint Kampioenschappen hebben de zwemmers van 
Z&PV Nuenen schitterende prestaties neergezet. Zelfs nu het zwembad in 
Nuenen tijdelijk dicht is in verband met asbest en de zwemmers voor hun 
trainingen naar zwembaden in Deurne, Helmond, geldrop en Eindhoven 
moeten reizen, brachten ze 16 medailles mee naar huis.

Tweemaal mocht een zwemmer van 
Z&PV Nuenen op het bovenste scha-
vot plaats nemen, een keer bij de 
dames en een keer bij de heren. Bij de 
dames was die eer weggelegd voor 
Femke Hendrikx. Zij won op zondag 
het goud op de 50m rugslag in 30.70, 
na een dag eerder tot tweemaal toe zil-
ver te hebben gehaald op slechts 0.02 
van de winnares. Ook tekende ze nog 
voor een bronzen medaille op de 
100m wisselslag en behaalde ze samen 
met Susan Teijken, Samantha Kardol 
en Anne Gibbels tot tweemaal toe zil-
ver, op de 4x50wisselslag en 4x50 
vrijeslag estafette.
Bij de heren, of beter gezegd jongens, 
werd er goud gegrepen door Milan 
Meurs. Milan (geboren in 2002) zwom 
pas zijn eerste Brabantse kampioen-
schappen en greep direct de titel op de 
50m vrijeslag. Zijn 32.24 betekende 

een verbetering van zijn persoonlijk 
record met ruim 2 seconden en was 
ruim voldoende om concurrenten uit 
heel Brabant voor te blijven. Tevens 
pakte hij brons op de 50m rugslag, 
waarop hij zijn pr met bijna 3 secon-
den aanscherpte (39.08).
Voor Tobias Geurts waren er 4 zil-
veren medailles, 2 maal individueel en 
2 maal met de jongens estafette. Op de 
50m rugslag en 100m wisselslag greep 
hij individueel zilver en samen met 
Alain Vogels, Joeri Phaff, Jeroen 
Schelling en Thomas van Ekert was 
een 2e plaats op zowel de 4x50m 
vrijeslag als de 4x50m wisselslag. 
Daarnaast was er een bronzen medai-
lle voor Samantha en Merel Phaff op 
de 50m vlinderslag en voor Ruud van 
Heerbeek en Elke van den Hurk op de 
50m schoolslag, veelal in nieuwe per-
soonlijke toptijden.

RKGSV F1 Najaarskampioen.

Nuenen D7 kampioen 

De zeer succesvolle ploeg van Z&PV Nuenen bij de Brabantse Sprint Kampioen-
schappen.

gratis bridge-
cursus ‘deeltje 2’
Heeft u ooit een bridgecursus voor be-
ginners gevolgd en is er veel van de 
kennis weggezakt? In januari starten 
er overdag weer cursussen met de titel 
‘deeltje 2’ van 12 lessen. Deze cursus-
sen worden gegeven  door een door de 
Nederlandse Bridge Bond gediplo-
meerde docent. U heeft bij deelname 
geen verplichting om lid te worden 
van een club. Voor aanmelden: 
2831187.

 

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport  
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de 
maand december de ingang van het 
tennispaviljoen op sportpark de Lisse-
voort. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om mee te wandelen. Aanmelden 
daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. Meer infor-
matie via www.wsvnuenen.dse.nl of 
joke_wsv@hotmail.com.

Schaken op de 
Inloop in gerwen
Elke week op maandagmiddag kan 
elke gerwenaar terecht bij de 
Inloop in den Heuvel. Vanaf 13.30 
uur staat de koffie klaar en wordt 
met een groep liefhebbers gewan-
deld. 

Toch is er nog niet voor elk wat wils, 
want er blijkt ook een liefhebber van 
schaken te zijn, die heel graag zijn 
krachten wil meten met anderen. Wie 
zin heeft doet er goed aan om langs te 
komen. Jaring Siemensma wacht met 
spanning af.
Meer informatie kan via tel. 06- 
41102526 van de Werkgroep Leefbaar 
Gerwen. De Inloop is open op maan-
dag van 13.30 -15.00 uur. Soms komen 
de speelkaarten op tafel of wordt een 
sjoelpartij gespeeld. Op 17 december 
worden er weer kerststukjes gemaakt.

Kienen
De Vrouwenvereniging Nuenen-Ger-
wen organiseert op dinsdag 4 decem-
ber een kienavond op het Pleincollege. 
Er zijn mooie prijzen te winnen, ook 
in de kerstsfeer. Niet leden zijn van 
harte welkom. Aanvang: 20.00 uur.

Politieberichten
Verdachte woninginbraak aangehouden
Geldrop/Nuenen 22-11-2012 - Een 46-jarige man uit Geldrop is donderdag aan-
gehouden bij zijn woning. Bij de politie kwam donderdagochtend een vijftal mel-
dingen van woninginbraken in Nuenen binnen. Bij een van die inbraken werd 
een tablet gestolen. Met hulp van de eigenaar werd het GPS-signaal van de tablet 
ingeschakeld en werd de tablet teruggevonden in een auto op een parkeerplaats 
in Geldrop. De auto stond geparkeerd achter de woning van de verdachte en aan 
de hand van het kenteken werd hij getraceerd. De woning van de verdachte werd 
doorzocht en enkele goederen werden in beslag genomen voor verder onder-
zoek. De verdachte is ingesloten op het politiebureau. De politie onderzoekt in 
hoeverre hij betrokken is bij de woninginbraken.



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Struik 
Krachtbouillon
alle varianten
350 ml
1.30

Alles van 
Grand’Italia
alle combinaties 
mogelijk

Jan Linders 
gourmet- of 
fondueschotel
voor 4 personen
per stuk
1000 gram
14.99   
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zondag 2 december 2012
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Verse zalmfi let
met huid
250 gram
5.29

Vismarine gerookte
Noorse zalmfi let
100 gram
3.29
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bij Jan Linders

Fonkelende
Feestdagen

Op zondag 2 december zijn veel 
van onze supermarkten open. 
Kijk op www.janlinders.nl

eel 
n.

Op

1+1  
GRATIS


	RdL wk48 2012
	VP 48
	Gemeente 2 PAGINAS wk48
	Adv Kersvers wk48
	Adv Santvoort wk48
	tekst bridgedrive 48
	Adv Bandenplein wk48
	tekst willam bos 48
	Lindeblaadjes wk48
	tekst kerk 48
	Adv vdVen Hollanders wk48
	tekst carnavalaria 48
	Adv Expert wk48
	tekst sunny blues 48
	Adv C1000 wk48
	tekst wsd 48
	tekst sport 2 48
	tekst sport 48
	Adv Jan Linders AP wk48




