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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 
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Sinterklaas 
komt naar 
Gerwen

3D-
printen, 
het vervolg

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Gegrilde 
Kippenbout
4 voor € 5,-

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

V

kleurmijninterieur.nl

Knuffeldieren 
in het
Kernkwartier

Samenwerking voor de jeugd 
in Zuidoost-Brabant bekrachtigd

anaf 2015 zijn de gemeenten voortaan verantwoordelijk voor de jeugd-
zorg. Een van de voorbereidingen op deze transitie is het vaststel-
len van een Regionaal Transitiearrangement. In dat arrangement 
moeten alle gemeenten vastleggen hoe ze in het overgangsjaar 

2015 de zorg waarborgen voor bestaande cliënten (jeugdigen en hun 
ouders). Dit doen gemeenten samen met de zorgaanbieders. In de regio 
Zuidoost-Brabant is dit arrangement op donderdag 31 oktober door wet-
houders van de 21 gemeenten, waaronder Nuenen, ondertekend. 

Sinterklaashof viert zoals altijd 
gewoon Sint en Piet
Sinterklaas en Zwarte Piet kwamen dit jaar wel heel erg vroeg in de media. 
Maar op Weverkeshof zal niets veranderen. Want Sint en Piet zullen na de 
intocht op zaterdag 16 november in Groningen een dag later gewoon weer 
doorreizen naar Nuenen en na de optocht en de ontvangst in Het Klooster 
weer gewoon hun intrek nemen op de dorpsboerderij, die de komende 
weken dan weer trots Sinterklaashof zal heten. Sinterklaas en zijn Pieten 
doen dit al 31 jaar. 

Elizabeth Simonian in Auberge 
Vincent met Bart de Win
Op zondag 10 november zal Bart de Win in Auberge Vincent aan het Park 
in Nuenen de eer hoog houden met Elizabeth Simonian, tijdens een mid-
dag vol prachtige muziek en heerlijke drankjes. De toegang is gratis en het 
optreden duurt van 15.00 tot 17.00 uur.
Elizabeth Simonian werd geboren op 
Cyprus uit een Zweeds-Noorse moe-
der en een Armeense vader. Ze groei-
de afwisselend op tussen zonnige 
Cypriotische stranden en het groene 
natuurschoon van Zweden. Thuis was 
de voertaal Engels. Het is dan ook niet 
vreemd dat Elizabeth vloeiend en ac-
centloos zingt in tenminste vijf talen. 
Ze studeerde zang bij Bart aan het 
Rotterdams conservatorium. In 2009 
bracht zij haar debuutalbum ‘So it 
goes’ uit, met melodieuze eigen lied-
jes. Ze nam het op met Bart en zijn 
band, destijds vooral bekend als de 
Vaste Mannen van Gerard van Maas-
akkers. Als gevolg van dit album werd 
ze door trombonist Ilja Reijngoud be-

Jeugdzorg door de gemeenten
Met de meeste kinderen in Zuidoost-
Brabant gaat het goed. Toch neemt 
het beroep op dure en zware vormen 
van zorg toe. Het huidige jeugdzorg-
stelsel leidt tot te snelle toeleiding 
naar gespecialiseerde zorg in plaats 
van versterking van de eigen kracht 
van gezinnen en normalisatie van 
veelvoorkomende problematiek. 
Daardoor krijgen kinderen en gezin-
nen niet tijdig de juiste hulp. Daar-

naast stijgen de kosten voor het 
jeugdzorgstelsel aanhoudend en 
wordt de zorg voor de jeugd onbetaal-
baar als er geen structurele wijzigin-
gen worden doorgevoerd. 

Inhoudelijke vernieuwing
De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant 
gaan voor een inhoudelijke vernieu-
wing van de jeugdzorg: simpeler, dich-
terbij, sneller en resultaatgericht voor 
de jeugdigen en hun opvoeders. Sa-

men met Provincie en jeugdzorgin-
stellingen wordt samengewerkt om 
taken al vanaf 2014 over te gaan ne-
men.
Subregionaal wordt vorm gegeven aan 
de vernieuwing door het versterken 
van Centra Jeugd en Gezin met speci-
fieke jeugdzorgkennis (subregio A2, 
de Kempen, Best, Oirschot en Veldho-
ven), het inrichten van een integrale 
toegang Sociaal Domein (Dommelval-
lei+) en generalistische professionals/
teams in de wijken en dorpen (Peel 6.1 
en Eindhoven). Deze aanpakken zijn 

alle drie gericht op het bieden van 
(toegang tot) integrale hulp en het zo-
veel mogelijk voorkomen van een be-
roep op duurdere zorg.

Samenwerking
De gemeenten krijgen steeds meer ta-
ken op het gebied van zorg, opvoeden 
en opgroeien, werk en inkomen met 
minder financiële middelen. Meer 
met minder dus. Samenwerking in de 
regio en in de subregio’s helpt om be-
paalde onderdelen van de nieuwe ta-
ken goed en efficiënt te organiseren.

Het feest wordt vanaf woensdagmid-
dag 20 november gevierd. Dan kun-
nen de kinderen Sinterklaas tussen 
14.00 en 16.30 uur uit zijn middag-
slaapje komen wekken. Daarna volgt  
een gezellige kindermiddag, geheel 
conform het oeroude sprookje, waar 
elk kind ongeacht zijn achtergrond blij 
van wordt. En natuurlijk is het ‘Pan-
nenkoekenhuisje’ weer geopend en 
krijgen alle kinderen van de goed hei-
ligman iets lekkers bij hun drankje 
aangeboden. 
De morgens zijn zoals gewoonlijk ge-
reserveerd voor de kinderen van de 
basisscholen uit de regio, terwijl er op 
de middagen altijd Pieten op de Sin-
terklaashof te vinden zijn. Kinderen 

kunnen dan een tekening maken voor 
Sinterklaas en meedoen aan de teken-
wedstrijd. De tekening kunnen ze op 
de Sinterklaashof posten.

Op donderdag 28 november vieren 
kinderen met  een  meervoudige be-
perking samen met de Stichting       
Shamajo hun Sinterklaasfeestje. Sin-
terklaashof is dan voor het publiek ge-
sloten. 
Vanuit Sinterklaashof beantwoorden 
Sint en Piet ook dit jaar weer al de 
brieven die zij vanuit het hele land en 
omstreken hebben ontvangen. Sinter-
klaas op Sinterklaashof in Nuenen, zo-
als al jaren, laagdrempelig, kleinschalig 
en gratis toegankelijk.

Speciaal KBO-arrangement   
naar Vincentre
Voor de komende wintermaanden verzorgt de KBO samen met Vincentre 
een gezellige en leerzame middag en avond over Van Gogh en Nuenen. 
Wandelen door Nuenen langs de bekende Van Goghlocaties is in de winter-
periode niet altijd een pretje. Daarom geen wandeling buiten maar binnen 
een film, waarin u toch alle bijzonderheden te zien en te horen krijgt.
Het programma begint met koffie of 
thee (of frisdrank). Vervolgens gaat u 
‘wandelen door Nuenen’ in de film-
zaal. Daar krijgt u alle interessante 
plekken in Nuenen te zien die iets met 
Van Gogh te maken hebben. Een echte 
gids vertelt het verhaal, zodat u hem of 
haar ook vragen kunt stellen.

Daarna heeft u alle tijd om het muse-
um te bekijken. U loopt in uw eigen 
tempo door het gebouw en kijkt ook 
nog even naar de tijdelijke tentoon-
stelling op de bovenste verdieping. 

Deze middag/avond duurt ongeveer 
twee uur.

Twee arrangementen
Er zijn twee mogelijkheden om u voor 
op te geven: op donderdag 14 novem-
ber van 19.30 - 21.30 uur, of dinsdag 
10 december van 14.00 – 16.00 uur.
Het hele arrangement kost € 9,50. Dat 
is een speciale KBO-prijs, want nor-
maal kost het € 13,50. U kunt zich op-
geven bij KBO Nuenen via w.vanree@
onsnet.nu. Wel graag even melden op 
welke datum u komt.

naderd voor een folk-jazz-project met 
Zweedse, Griekse en Armeense folk-
muziek. De cd ‘Around the world’ ver-
scheen in januari 2013 en werd 
overladen met lof. Eveneens dit jaar 
kwam haar tweede solo-album 
‘Moonility’ uit, dat ze schreef en pro-
duceerde met pianist Thierry Castel. 
Elizabeth weet zich altijd te omringen 
met topmuzikanten. 

Sinterklaaskienen
Op woensdag 13 november organi-
seert Buurtvereniging Plan West uit 
Lieshout haar jaarlijkse Sinterklaas-
kienavond in Zaal De Koekkoek aan 
de Dorpsstraat in Lieshout. Aanvang 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 18.30 
uur. Het wordt aangeraden op tijd 
aanwezig te zijn. De avond is voor ie-
dereen toegankelijk en de opbrengst 
komt ten goede aan de buurtvereni-
ging.

Het Klooster
Speelman en 
Speelman spelen 
Optimisten
Cabaretduo Speelman & Speelman 
zijn te zien met hun voorstelling 
‘Optimisten’ in Theater Het Kloos-
ter op woensdag 13 november. 

Speelman & Speelman zijn echte opti-
misten in hart en nieren. Zo erg zelfs 
dat het nu de titel van hun nieuwe pro-
gramma is geworden. Heb je even ner-
gens zin in? Kan het je allemaal aan je 
reet roesten? Dat is niets voor de 
broers Speelman & Speelman.
In hun nieuwe voorstelling zijn ze ech-
te optimisten tegen wil en dank. Want 
als je in een diepe put zit en je kunt 
zwemmen, dan wacht je toch gewoon 
op de regen? Het is een muzikaal en 
humoristisch programma dat ont-
roert, je lachspieren aan het werk zet 
en je raakt! De broers nemen je mee in 
hun wereld waar niets zeker is behalve 
één ding: met deze twee optimisten 
kom je altijd vrolijk de zaal uit!
De voorstelling begint om 20.15 uur 
en de toegangskaarten kosten € 17,50 
inclusief pauzedrankje. Kaarten kunt 
u bestellen via www.hetklooster.org. 
Telefonisch reserveren kan van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 13.30 
uur en 17.30 via tel. 040-2843399.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Showkorps	O&V	is	een	vergunning	verleend	voor	het	houden	

van een steunkaartenactie in de periode van 28 april 2014 tot en 
met 3 mei 2013 (verzenddatum 30 oktober 2013);

•	 aan	Sinterklaas	Comité	Nederwetten	zijn	een	vergunning	en	ont-
heffing	verleend	voor	het	organiseren	van	de	intocht	van	Sinterklaas	
in	Nederwetten	op	24	november	2013	door	de	kom	van	Nederwet-
ten (verzenddatum 31 oktober 2013);

•	 aan	carnavalsvereniging	“De	Wetters”is	een	ontheffing	verleend	
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het 
Prinsenbal op 9 november 2013 in het M.F.A. aan de Koppel 1 
(verzenddatum 1 november 2013);

•	 aan	Skn	Weverkeshof	is	een	vergunning	verleend	voor	het	tijdelijk	
plaatsen	van	een	tent	aan	het	hoofdgebouw	van	Weverkeshof	aan	
Jhr.	Hugo	van	Berckellaan	5	t.g.v.	het	Sinterklaas	logeeradres	in	de	
periode van 18 november 2013 tot en met 4 december 2013 (ver-
zenddatum 1 november 2013);

•	 aan	de	Raad	van	Kerken	Nuenen	c.a.	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een mobiele tentoonstelling onder de 
naam	“Kids-Express”	op	het	plein	voor	de	H.	Clemenskerk	aan	het	
Park in de periode van 9 tot en met 16 november 2013 (verzend-
datum 1 november 2013).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	zes	weken	na	
datum van verzending van de brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

PUBLICATIE
Verkiezing Gemeenteraad 2014

AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING 
BOVEN EEN KANDIDATENLIJST
Voor	de	verkiezing	van	de	leden	van	de	raad	van	de	gemeente	Nuenen,	
Gerwen	en	Nederwetten	kan	een	politieke	groepering,	die	een	vereni-
ging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding 
niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de 
Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal 
stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij 
op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 let-
ters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden 
van	de	raad	van	de	gemeente	Nuenen,	Gerwen	en	Nederwetten	op	
woensdag 19 maart 2014 wenst te laten registreren, moet een verzoek 
daartoe uiterlijk op maandag 23 december 2013 om 12.30 uur schrif-
telijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf 
euro vijftig worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening 
van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. 
Na	inlevering	van	een	geldige	kandidatenlijst	voor	de	komende	verkie-
zing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van
 de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de 
 Kamer van Koophandel en Fabrieken;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering houdende 
 aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend 
 gemachtigde bij het centraal stembureau.

Nadere	 inlichtingen	omtrent	de	wettelijke	voorschriften	betreffende	
de	registratie	van	een	politieke	groepering	worden	op	het	Gemeentehuis	
Nuenen	c.a.	verstrekt	door	cluster	Bevolking,	Jan	van	Schijnveltlaan	2.

Plaats:	 Nuenen	
Datum: maandag 4 november 2013

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de 
leden	van	de	raad	van	de	gemeente	Nuenen,	Gerwen	en	Nederwetten.

M.J. Houben MBA

COLLECTE
In de week van 11 november t/m 16 november 2013 wordt gecollec-
teerd	door	de	NSGK	voor	het	gehandicapte	kind.

AANMELDING WOONMARKT
In	februari	2014	organiseert	Rabobank	Dommelstreek	in	samenwerking	
met	de	gemeente	Nuenen	een	Woonmarkt	in	Het	Klooster	te	Nuenen.	
Deze	 Woonmarkt	 is	 bedoeld	 voor	 iedereen	 die	 een	 wijziging	 in	 zijn	
woonsituatie wenst. Hierbij wordt gedacht aan starters, doorstromers, 
verbouwers	en	senioren.	Om	de	Woonmarkt	aantrekkelijk	 te	maken	
voor	alle	partijen	willen	we	hiervoor	diverse	partijen	uitnodigen.	Wij	
denken hierbij aan aannemers/klusbedrijven, interieurbouwers, interi-
eurstylisten en hoveniers gericht op de particuliere bouw. 
Heeft	u	interesse	om	op	deze	Woonmarkt	aanwezig	te	zijn	met	uw	be-
drijf, verzoeken wij u een mail te sturen naar Woonmarkt@nuenen.nl. 
Voorwaarde	voor	aanmelden	is	dat	uw	bedrijf	in	Nuenen	gevestigd	is.	
Daarnaast zijn ZZP-ers uitgesloten van deelname. Mocht het aantal 
aanmeldingen overweldigend zijn, gaan we kijken of we tot een roule-
ringsyteem kunnen komen, om te zorgen dat iedereen een kans krijgt 
zich te presenteren. 
Wij	zien	uw	aanmelding	graag voor 14 november tegemoet. Te zijner 
tijd	ontvangt	u	van	ons	de	definitieve	datum	waarop	de	Woonmarkt	
zal plaatsvinden.

AFVALINZAMELING
Textiel 
Op	3	oktober	jl.	 is	door	Humana	in	de	gemeente	Nuenen	huis	aan	
huis	 textiel	 ingezameld.	 Een	 totaal	 van	 4.162	 kilogram	 textiel.	 Wij	
danken	u	hartelijk.	Voor	meer	informatie	over	textielinzameling	ver-
wijzen wij u naar uw persoonlijke afvalkalender.
  
Plastic afvalinzameling
Iedere twee weken wordt plastic afval gratis	ingezameld.	Wist	u	dat	u	
nieuwe	zakken	kunt	krijgen	bij	de	 infobalie	van	de	Nuenense	super-
markten, kringloopwinkel, gemeentehuis en milieustraat. Bent u uw 
plastic afval vergeten aan de straat te zetten, dan kunt u het altijd kwijt 
in	de	plastic	afvalcontainer	op	de	milieustraat	of	bij	Intratuin.	Weet	u	
niet wanneer er bij u aan huis plastic wordt opgehaald, kijk dan op de 
website	van	de	gemeente	Nuenen	bij	uw	persoonlijke	afvalkalender.	

Incontinentie materiaal / luiers
Bij vier kinderdagverblijven van Kids society staat een afvalcontainer 
voor luiers en incontinentie materiaal. Tijdens openingstijden van Kids 
society zijn de containers vrij toegankelijk voor deze afvalstromen. Dit 
kunt u gratis aanbieden.
De containers staan op de volgende locaties:
•	 BSO	centrum	Dassenburcht	(Weverstraat)
•	 BSO	zuid	Wentelwiek	(speelplaats	zijde	Quirinushof)
•	 BSO	zuid	Brabantring	(Heikampen)		
•	 BSO	oost	Rietpluim	(Ouwlandsedijk,	achterzijde	speelplaats)
•	 Ook	kunt	u		hiervoor	naar	de	milieustraat.	(vergeet	uw	pas	niet)

Papier
Er verdwijnt nog teveel papier in de grijze afvalcontainer. Dit kost u 
geld.	In	de	gemeente	Nuenen	wordt	1	x	per	maand	oud	papier	opge-
haald. Daarvoor heeft u een blauwe papier container. Deze afval-
stroom is gratis. Heeft u grote stukken karton of heel veel papier dan 
kunt u hiervoor ook gratis naar de milieustraat. (vergeet uw pas niet) 
Weet	u	niet	wanneer	ze	bij	u	in	de	straat	komen,	kijk	op	de	website	
van	de	gemeente	Nuenen	bij	uw	persoonlijke	afvalkalender.

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema Parkeren en fietsen
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	onze	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	46	en	47	extra	toe	op	het	thema	
parkeren	en	fietsen.	Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	uiteraard	
ook toegezien. 

Parkeren
Over	parkeren	zijn	een	aantal	regels	vastgelegd	in	het	Reglement	ver-
keersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV).	Parkeren	mag	alleen:	
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod van kracht is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervakken,	

niet daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-

verbod valt . Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
•	 voor	het	gehele	centrum	een	parkeerverbodzone	geldt?	Dit	houdt	

in dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken! 
•	 de	boete	voor	het	parkeren	op	een	gehandicaptenparkeerplaats	

zonder	kaart	€	360,-	is?

Fietsen
Fietsers	moeten	gebruik	maken	van	de	verplichte	fietspaden.	Wanneer	
een verplicht fietspad ontbreekt moeten zij de rijbaan gebruiken. Fiet-
sen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Park-
hof is niet toegestaan, omdat dit tot gevaarlijke situaties voor het 
winkelende publiek kan leiden. Voetgangerszones herkent u aan de ter 
plaatse aanwezige verkeersborden. 

Als u toch fietst of met een bromfiets rijdt op het trottoir riskeert u 
een boete.

De	regels	zijn	terug	te	vinden	in	het	Reglement	verkeersregels	en	ver-
keerstekens 1990
(RVV).	De	BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoemde	
regelgeving over parkeren en fietsen te bekeuren. Als u vragen heeft 
over dit artikel of een melding wilt doen naar aanleiding van dit artikel 
dan kan dat via het nummer 2 631 631. Een melding kunt u ook doen 
via ons meldpunt op www.nuenen.nl.

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

BIEDSBESCHERMING	EN	MILEU);
•	 24	oktober	201,	Daniel	Eyndhoutsgaarde	11,	5671	CM	–	vervangen	

van	bestaande	woning	(BOUW,	INRIT/UITWEG)

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

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

jaarlijkse veulenkeuring op 14 december 2013 in het centrum van 
Gerwen.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op woens-
dag ook van 14.30 uur tot 19.00 uur) in het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

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

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

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

•	 4	november	2013,	Natuurdeel	Landgoed	Broeksche	Erven	–	aan-
leggen van natuurdeel landgoed Broeksche Erven (Aanleg, Kap) 

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 

SERVICEPUNT
Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoonnummer:	(040)	283	16	75.
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl.
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via www.nuenen.nl.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 8 & 9 Nov: 
Paksoi, per stuk  .................................... 0,89
kaki Persimon, 2 stuks  ............ 0,99
cherry Tomaatje, per bakje  ... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 11 November:

Zuurkool uit ‘t vat, hele kilo  0,99
DINSDag 12 November:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  .... 0,69
WoeNSDag 13 November:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............ 0,99
DoNDerDag 14 November:

Paddenstoelenmix, per bakje  2,98
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 8 T/m 14 Nov:

Doyenne du comice, hele kilo  1,49
goudreinette, hele kilo  ............... 1,49
kersverssalade, 250 gram ...... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  1,99

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

     

KERSVERS
Scan de QR-code en installeer

onze Keurslager App op je telefoon

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

Lekkers van de Echte Bakker!!!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

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

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

SINTERKLAASTASAKTIE!
1 BROOD NAAR KEUZE   
2 SPECULAASBROKKEN  
6 KRENTENBOLLEN  
1 R.B. AMANDELSTAAF

 samen van € 14,95 
nu € 8,95

SPELTMUFFINS
 3 + 1 GRATIS

WORSTENBROODJES
 4 + 1 GRATIS

4 HARDE WITTE BROODJES  
 € 1,00

HEEL GRAAG TOT ZIENS
IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

3 Katenhaasjes 
.....................................................6,00
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Snijworst, samen  .. 2,00
Bij 2 Biefhaasjes

GRATIS bakje saus
“Rambolletje”
Varkenshaas met ham, 
kaas, rucola en walnoten!!
100 gram ......................................2,25
Uien Kruier
Procureur, 
gemarineerd met uien!! 
100 gram ......................................1,30
Broodjes Bestellen? 

Gebruik onze App!

SPecIal

SPecIal

geldig 4 t/m 9 november

kooPJe

Dierenspeciaalzaak

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

WWW.DEDIERENVRIENDNUENEN.COM

Graag tot ziens! Ewald en Daniëlle

www.dedierenvriendnuenen.com en like onze Facebook pagina!

NOVEMBER SMØLKE MAAND

15% KORTING OP HET HELE ASSORTIMENT 
SMØLKE HONDEN EN KATTENVOEDING

EN BIJ AANKOOP VANAF 2 KILO SMØLKE EEN CADEAUTJE*
*1 CADEAUTJE PER GEZIN

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

www.vhwonen.nl
voor o.a. lopende acties.



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

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

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

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

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

Waar?
Spaarpot 20E

5667 KX GELDROP

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

Heb je die leuke jurk al?

Je krijgt er nu GRATIS beenmode bij!

139,95 129,95 99,95 119,95 109,95 119,95 89,95

Mo&El brengt
sfeer & warmte

tijdens de 
feestdagen!Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

NIEUWE COLLECTIE MEUBELS & ACCESSOIRES!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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

i.v.m onze verbouwing
zijn we zaterdag 9 november

en maandag 11 november
gesloten

Daarna bent u natuurlijk weer
van harte welkom!

Parkhof 8, 5671 EX, Nuenen
040-2834147

“Like” ons op facebook 
en blijf op de hoogte van 

onze acties!

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 
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Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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VERVOLG Van paGina 2

VERVOLG ELDERS in DiT BLaD

Vervolg van pagina 2.

pUBLiCaTiE
Verkiezing Gemeenteraad 2014

KanDiDaaTSTELLinG
De burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maakt het 
volgende bekend:

1. Op 3 februari 2014 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van 
de leden van de raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij het cluster Bevolking aan het adres Jan van 
Schijnveltlaan 2, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 
tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
	 •	 de	lijsten	van	kandidaten	(model	H	1)
	 •	 de	verklaringen	van	instemming	van	de	kandidaten	met	hun		

 kandidaatstelling (model H 9)
	 •	 de	machtigingen	tot	het	plaatsen	van	de	aanduiding	van	de		

 politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
	 •	 machtiging	tot	het	plaatsen	van	een	aanduiding,	gevormd	door
  samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen
  of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
	 •	 de	verklaringen	van	ondersteuning	van	een	kandidatenlijst	
  (model H 4)
	 •	 de	verklaringen	betreffende	het	verbinden	van	de	kandidaten-
  lijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de
  dag van de kandidaatstelling op het Gemeentehuis van Nuenen
  c.a. kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehon-

derdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit 
bedrag op rekeningnummer BNG 28.50.06.169 / Giro 10.74.156 
ten name van cluster bevolking, verkiezingen, tenzij bij de laatst-
gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende 
de inlevering van kandidatenlijsten worden op het Gemeentehuis van 
Nuenen c.a. verstrekt door het cluster Bevolking, Jan van Schijnvelt-
laan 2.

Plaats: Nuenen

De burgemeester voornoemd,
M.J. Houben MBA

pUBLiCaTiE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in 
hun vergadering van 29 oktober 2013 beleidsregels voor vergoeding 
afvalstoffenheffing hebben vastgesteld.

Deze beleidsregels zijn bedoeld als leidraad voor het toekennen van 
een vergoeding aan inwoners van de gemeente Nuenen met inconti-
nentie of een stoma. 

Voornoemde beleidsregels liggen kosteloos ter inzage bij de balie Wo-
nen en Openbare Ruimte in het gemeentehuis. Ook zijn ze op de web-
site van de gemeente te raadplegen. 

Nuenen, 29 oktober 2013. 
Burgemeester en Wethouders van Nuenen.

pUBLiCaTiE
Op grond van artikel 8 lid 1 van de Erfgoedverordening 2010 van de 
gemeente Nuenen heeft het college van burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om de aanwijzing van een gemeentelijk monument te 
wijzigen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 augustus 
2013 besloten de redengevende beschrijving van Heuvel 5, te Gerwen 
aan te passen. Omdat er geen zienswijzen zijn binnengekomen, is het 
besluit genomen de beschrijving van het gemeentelijk monument 
Heuvel 5 vast te stellen.

Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden schriftelijk 
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van het besluit (uiterlijk 17 december) 
bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen binnen zijn.

Als u het dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons via telefoonnummer 
(040) 2631 631. Heeft u bij het inzien een medewerkers nodig, dan kunt 
u een afspraak maken met mevrouw P. Jansen via p.jansen@nuenen.nl 
of 040-2631644.

Tevens kan voor het besluit bij de Voorzieningenrechter van de recht-
bank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 
MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige 
voorziening te treffen.

Nuenen, 31 oktober 2013

Foto-expositie in supermarkt 
C 1000 Ton Grimberg
Sinds enkele dagen is er in de Nuenense supermarkt C 1000 Ton Grimberg  
een foto-expositie van fotoclub KBO-Nuenen te bewonderen. De expositie 
in de supermarkt vloeide voort uit een spontaan contact tussen de fotoclub 
en de Nuenense ondernemer en leidde tot deze bijzondere manier van pre-
senteren.
 
Fotoclub KBO-Nuenen heeft in haar 
5-jarig bestaan reeds vaker exposities 
verzorgd onder andere in Het Kloos-
ter, de bibliotheek, en De Akkers.  
Maar de supermarkt entourage vormt 
toch een extra uitdaging, zoals de be-
zoekers snel zullen merken. De onder-
werpen, meer of minder in relatie tot 
winkelactiviteiten, zijn door de KBO-
fotografen op geheel eigen wijze in 
beeld gebracht. Soms met impressies 
uit verre landen, soms met verrassen-
de beelden uit de directe omgeving. 
Kortom: de toeschouwer wordt uitge-

nodigd om tijdens het winkelen even 
stil te staan bij de mooie foto’s.
Wellicht ten overvloede vermeld: 
sommige foto’s zijn gemaakt met een-
voudige compact-camera’s. Daaruit 
blijkt dat het niet steeds nodig is om 
met moderne geavanceerde camera’s 
te werken om tot uitstekende resulta-
ten te komen. Dat neemt niet weg dat 
de leden van de KBO fotoclub de 
nieuwste generatie camera’s steeds 
meer omarmen..
De expositie is de hele maand novem-
ber te zien bij C1000 Ton Grimberg.

Voor de kleine boekenwurmpjes

Van de Moosdijk organiseert 
speciale voorleesactiviteit 
Babygebarenspecialist Ilse Kuijpers zal op woensdag 13 november in een 
speciaal daarvoor ingericht gedeelte van Boekhandel Van de Moosdijk 
voorlezen aan de allerkleinsten. Dit doet zij in drie sessies van ongeveer 20 
minuten. De eerste begint om 10.30, de tweede om 11.00 en de derde om 
11.30 uur. 

Gebaren maken verlevendigt het 
voorlezen. En zorgt zo voor veel meer 
interactie met je kind. Kinderen gaan 
helemaal op in het verhaal en hoe 
klein ze ook zijn, ze zullen allemaal 
proberen om de gebaren na te doen. 
Er zijn niet voor niets veel gebaren 
verwerkt in kinderliedjes. Ilse Kuij-
pers leest voor uit Mama Kwijt van 
Chris Haughton, Boos, Boos, Boos 
van Linda Urban en Nijntje. 
Voor wie? Kinderen in de leeftijd van-

 

Nieuws met zaken

‘Deskundig advies en tijd voor de 
klant’ vormen bij Profita een belang-
rijk onderdeel van hun succesvolle 
formule. Daarnaast bestaat er de mo-
gelijkheid om wanneer u moeilijk een 
keuze kunt maken in de winkel, bij u 
thuis een afspraak te maken met een 
van de deskundige woninginrichting 
adviseurs. Ter plaatse kan dan geke-
ken worden naar de mogelijkheden 
om tot een passend geheel te komen 
dat helemaal voldoet aan uw wensen. 
Voor de allerlaatste designmeubelen 
kunt u bij het naastliggende Lineo vol-
op eigentijdse ideeën opdoen.

Profita al bijna 50 jaar een 
begrip in woninginrichting
Door Gerrit van Ginkel

Voor een aanpassing of vervanging van uw interieur doet u ongetwijfeld bij 
Profita de leukste ideeën op. In een verkoopoppervlakte van ruim 6000 m² 
wordt een enorme keuze aangeboden van klassieke tot moderne woningin-
richting, van meubilair tot vloerbedekking, van slaapkamers tot raamdeco-
ratie en gordijnen.

af minimaal negen maanden tot drie 
en een half jaar zijn welkom om samen 
met hun ouder(s) of grootouder(s) op 
avontuur te gaan in de wondere we-
reld van het boek. Broertjes of zusjes 
zijn natuurlijk ook welkom. Graag 
vooraf aanmelden bij Boekhandel van 
de Moosdijk, Parkhof 5, tel. 040-283 
10 23 of mail naar info@moosdijk.
com.
Ilse Kuijpers is pedagoog en werk-
zaam bij Bureau Jeugdzorg in Eindho-
ven. De opleiding tot Babygebaren-
specialist heeft ze gedaan bij Lissa 
Zeviar in Amsterdam. De gebaren die 
ze gebruikt zijn afkomstig uit de Ne-
derlandse gebarentaal.

Zorgvuldig gekozen topmerken en de 
welbekende Profitaservice met alle 
tijd en aandacht voor u, zorgen er voor 
dat hele families al jaren klant zijn en 

klant blijven. Omdat steeds de aller-
laatste trends beschikbaar zijn, moe-
ten er ook modellen gewisseld wor-
den. 
Daarom zijn er altijd aanbiedingen 
van toonmodellen en showroommo-
dellen in de winkel.  Profita heeft ook 
een webshop: www.woon-winkel.nl   
waar u online kunt winkelen.
Bij aflevering wordt alles door Profita 
vakkundig gemonteerd en geïnstal-
leerd. In Noord-Brabant wordt alles 
gratis bezorgd en daar buiten in over-
leg. Bij het leggen van nieuwe vloerbe-
dekking wordt de oude verwijderd.

Profita vindt een tevreden klant het 
mooiste visitekaartje.

Profita, Gestelesestraat 59, 5582 HG, 
Aalst-Waalre. Telefoon 040 221 39 22.
www.profita.nl en info@profita.nl  
Maandag t/m zaterdag open. Vrijdag 
koopavond tot 21.00 uur. Voor koop-
zondagen zie de website.

Heemlezing   
over ‘Brabant,   
ik heb je lief!’
Op donderdag 14 november organi-
seert de Heemkundekring van Lies-
hout en Mariahout een heemlezing 
over “Brabant, ik heb je lief”, een 
verhalenavond door Els Jonker-
gouw. Het gebeurt in zaal De Koek-
koek om 20.00 uur. 

Het is een avond vol verhalen van en 
over het Brabantse leven in al zijn as-
pecten. Over het gewone leven in het 
Brabant van de vorige eeuw, hoe er 
werd getrouwd, kinderen werden op-
gevoed, gewerkt en gefeest. Het rijke 
roomse leven komt aan de orde met 
aandacht voor heiligenverering, bede-
vaarten, communiefeesten, gebruiken, 
tradities en gewoonten. Naast het ver-
leden wordt het heden niet vergeten, 
verhalen over hier en nu zorgen voor 
afwisseling. Ook kerstverhalen zijn 
opgenomen, in het Nederlands zowel 
als in het dialect.
Dialect is de voertaal, dit maakt de taal 
en tekst authentiek en levendig. Het 
voegt iets echt Brabants toe en het le-
vert zelden problemen met verstaan-
baarheid op.
Kortom volop gelegenheid om, met 
een lach, aan het verleden te worden 
herinnerd of  in de spiegel van het he-
den te zien.
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Zaterdagmiddag 9 november kan er geknuffeld worden in winkelcentrum 
Kernkwartier. Diverse grote manden met leuke, kleine en jonge dieren 
kunnen door jong en oud worden bekeken en geaaid. Dieren zijn de 
vrienden van iedereen en altijd weer hartverwarmend als je ze ziet. 

Kom daarom op deze zaterdag naar winkelcentrum Kernkwartier. 
Van 12.30 tot 16.30 uur zijn de dieren aanwezig, dus mis ze niet!!!

www.winkelcentrumnuenen.nl

Winkelen onder één dak
De winkels in Kernkwartier:

Action • Albert Heijn • Benu apotheek • Brabant Sports (sport speciaalzaak)
Drogisterij Noordveld • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau)  

Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)
Jumbo • Keurslager Vogels • Risjamo (kantoorhandel, Postagentschap)

Bakkerij Schellens • Schoenmaker Eef Imming • Reisburo Thomas Cook
Snackbar Vinnie’s • Sanders Mode • Werner Ulrich (kapper) 

Knuffeldieren 
in Kernkwartier

Nu ook 25% korting op Cedeko’s elektrisch bediende: Dubbel Rolgordijnen, 
Finesse en Rolgordijnen. Elektrische bediening nu al leverbaar vanaf € 85,- meerprijs.
Actieperiode: vanaf heden t/m 15 november 2013. Vraag uw Cedeko dealer naar de voorwaarden.

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

· Rolgordijnen
· Dubbel Rolgordijnen
·  Plissé en Duoshade
· Finesse 
·  Horizontale Jaloezieën
· Verticale Jaloezieën
·  Paneelgordijnen
·  Horren en Plisséhordeuren

25% 
25% 
25% korting

Opwettenseweg 76 
5672 AJ Nuenen 
T 040-283 22 41
info@vl-interieur.nl
www.vanlieshout-interieur.nl

Uw Cedeko dealer:

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

€ 45,-
€ 65,-

Met een vmbo-/mbo-diploma van Vakcollege Eindhoven ga je het ma-
ken! Bijvoorbeeld als onderhoudsmonteur, automonteur, timmerman, 
meubelmaker, metaalbewerker, kleuterleidster, kapster of pedicure. 
Voor een deel op school zelf en voor een belangrijk deel in de praktijk. 
Kom ook naar de informatie-avond en ga het maken! 

Meer informatie: www.vakcollegeeindhoven.nl 
Aanmeldingen schooljaar 2013-14: 
info-vakcollegeeindhoven@sghetplein.nl de school voor vakmensen
School voor vmbo     Kaderberoepsgerichte leerweg     Basisberoepsgerichte leerweg     Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Informatie-avond  
13-11-2013  19.30 - 21.00 uur  
Voor ouders en leerlingen van groep 8 
Piuslaan 93  Eindhoven   Tel: 040 – 211 46 80

jij gaat het maken!
GEKOZEN 

DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Maandmenu 
November

(voor 2 of 3 personen)

•	Canton	Kai	
	 (Kip	in	pikante	tomatensaus)
•	Babi	Pangang
•	Tjap	Tjoy
•	Indisch	rundvlees
•	Chun	Kun	Loempia

€1750

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

Auto Service Verbroekken

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

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

Rond de Linde 
iedere donderdag 

nieuw op
www.ronddelinde.nl 
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AdvocatuurTheo de Egel
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

De Negentiende.
Kom maar binnen met je knecht:
Sinterklaas vind ik doorgaans erg gezellig. De geur van speculaas, het zingen 
van de liedjes en op pakjesavond tot aan je elleboog in natte ontbijtkoek. Dolle 
pret. 
Maar nu gaan doodsbedreigingen over en weer. Het is zwarte piet (meestal ge-
woon die vrolijke homoseksuele overbuurjongen) die okergeel, mintgroen of 
marineblauw geverfd moet worden versus “die buitenlanders moeten van onze 
cultuur afblijven”. 
Eerst die negerzoenen en nu dit weer. 
De grote mensen willen de gelovige kindjes een “echt” sinterklaasfeest geven, 
dus is de strijd fel. Er zijn maar weinig plekken op de wereld waar de ongelovi-
gen zich drukker maken over de juiste uitvoering van de rituelen dan dat de ge-
lovigen doen. Misschien zijn wij wel de enige plek waar ongelovigen demonste-
ren omdat ze bang zijn dat er binnen een geloof dingen gaan veranderen. Waar 
bemoeien de ongelovigen zich mee? 
Er zijn weinig atheïsten die boos worden als Moslims met hun reet naar het Zui-
den liggen. Er is nog nooit een Boeddhist geweest die begon te vloeken toen de 
voorganger de Paaskaars vergat en geen één Jood grijpt in als een Sjamaan in de 
Amazone de demon niet uitdrijft met eekhoorntjesbrood maar met vliegen-
zwam. 
Een paar nazaten van oud slaven zijn bang dat ze hun status van waardig mens 
verliezen als ze die gekke zwarte piet door de vingers zien. Een paar volwasse-
nen zijn bang dat hun cultuur en vrijheid wordt beknot door mensen met roots 
van buiten Nederland.
Terwijl de kinderen liedjes oefenen slaan de ongelovigen elkaar dood voor vrij-
heid en tegen discriminatie.
In één opzicht hebben de zwarte pieten wel geluk. Zij hoeven niet voor 4000 
Dollar met een gammel bootje via Lampedussa Europa in. Neen, een heuse in-
tocht.
Er zijn maar weinig blanken die zwarten zo warm onthalen. Zwaaiend wachten 
we ze op. Zingend gaan ze aan land, tekeningen en handkusjes zijn niet aan te 
slepen. En dat enkel en alleen omdat wij weten dat het nep is. Dat het schmink 
is. Dat het pruiken zijn. 
Als het echte negers waren stonden wij daar niet in de decemberkou, maar bar-
ricadeerden we de  deur en stelden ziedend Kamervragen. Gelukkig is dát geen 
discriminatie.

Sunny Blues Nuenen:   
Blues Attraction
Op zondagmiddag 10 november zal in het kader van Sunny Blues Nuenen de 
Eindhovense band Blues Attraction een optreden verzorgen in DinerCafe ZINN 
in Nuenen. Blues Attraction speelt swingend repertoire, met funk en soul invloe-
den, waarbij vooral het ‘groove’ gevoel voorop staat. Naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan van de band een speciale gast op saxofoon: Jan de Ligt, bekend 
van onder andere Normaal en I’ve got the Bullets.
Sunny Blues Nuenen: Blues Attraction. Zondag  10 november, 15.30 uur  in Din-
ner café Zinn, Park 61 te Nuenen. Toegang vrij. 
Zie ook: www.sunnybluesnuenen.nl.

Inspraak       
over de aanleg van de HOV2
Door Gerrit van Ginkel

ot en met 5 december is het mogelijk om te reageren op de plannen 
voor de aanleg van een HOV2 lijn, die dwars door Nuenen zal gaan 
lopen. De vraag of die lijn er zal komen is eigenlijk al een gepas-
seerd station. Er kan een mening schriftelijk ingediend worden  via 

hov2@nuenen.nl, het kan ook mondeling of via een formulier dat ingele-
verd kan worden op een van de openbare inspreekbijeenkomsten in Het 
Klooster. Deze zijn gepland op maandag 25 november van 20.00 tot 22.00 
uur. Donderdag 28 november van 15.00 tot 17.00 uur en donderdag 28 
november van 20.00 tot 23.00 uur.

Tot op dit moment kan men kiezen uit 
vier varianten. De eerste drie voorzien 
mogelijk in de aanleg van een ver-
keerspleintje tussen Geldropsedijk en 
Vallestap. De verkeersstromen vanaf 
die wegen kunnen daardoor op de Eu-
ropalaan gedwongen worden een be-
paalde rijrichting te volgen. De vierde 
variant is later ingediend en wordt ge-
steund door de nieuwe coalitie. Het 
betreft hier het opknappen van de Eu-
ropalaan vanaf de Dommel tot de 
Geldropsedijk, maar verder wordt het 
stuk tussen de Geldropsedijk en  de 
Vallestap alleen opnieuw geasfalteerd 
en worden de stoplichten  aangepast 
in slimme stoplichten die op groen 
gaan als de HOV2 er aan komt.

De financiering van de eerste varian-
ten is vrij duidelijk. De totale investe-
ring voor de renovatie van de Europa-
laan kost 10,9 miljoen Euro.
Het SRE heeft 9,2 miljoen Euro toege-
zegd. Dat houdt in dat Nuenen 1,7 
miljoen Euro zelf moet bijdragen. Dat 
geld is er al in het Fonds Bovenwijkse 
Voorzieningen dat bijeengebracht is 
door diverse bouwprojecten.
Bij variant 2  is de subsidie nog onze-
ker omdat het SRE daar nog geen uit-
spraak over heeft kunnen doen omdat 
het later is ingebracht. Medio decem-
ber hoopt men meer duidelijkheid 
hierover te hebben.  

Knuffeldieren in Kernkwartier
Zaterdagmiddag 9 november kan er geknuffeld worden in winkelcentrum 
Kernkwartier. Diverse grote manden met leuke, kleine en jonge dieren kun-
nen door jong en oud worden bekeken en geaaid. 

Dieren zijn de vrienden van iedereen en altijd weer hartverwarmend als je ze 
ziet. Kom daarom op deze zaterdag naar winkelcentrum Kernkwartier. Van 
12.30 tot 16.30 zijn de dieren aanwezig, dus mis ze niet!!!

Winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen Zuid heeft alles onder één dak voor 
uw dagelijkse boodschappen. Naast 2 grote supermarkten heeft het een aantal 
winkels in verschillende branches en ook een aantal speciaal zaken die zorgen 
voor een compleet geheel. Allemaal overdekt bij elkaar. U kunt gratis parkeren 
en altijd droog winkelen in een gezellige ambiance. 

www.winkelcentrumnuenen.nl

T
De verdere tijdslijn voor het project 
is als volgt:
Week 50: 
Opstellen inspraaknota
Week 2: 
Dinsdag 7 januari Behandeling in col-
lege
Week 5: 
Dinsdag 28 februari Commissie Ruimte

Week 7: 
Donderdag 13 februari Raadsvergade-
ring

Tijdens en na de inspraak zullen de va-
rianten op verschillende onderdelen 
beoordeeld worden. 

Hierbij wordt onder meer gedacht aan 
de volgende aspecten: • HOV-kwaliteit:• Functioneel (doorstroming, betrouw-

baarheid)• Doorstroming autoverkeer• Wachttijden zijtakken• Comfort / veiligheid langzaam ver-
keer:• Oversteeknoodzaak• Wachttijden oversteek• (Sluip)verkeer?• Andere hinder? (Fijnstof?)• Bereikbaarheid hulpverlening• Duur van de werkzaamheden / af-
sluiting• “Dorpse” uitstraling / stedenbouw-
kundige kwaliteit

 

Halloweenspektakel    
in D’n Dooie Hoek
Tijdens de Kindervakantieweek in Gerwen besloten enkele buurtgenoten 
van D’n Dooie Hoek (weliswaar in enigszins beschonken toestand) dat het 
tijd werd om de buurtvereniging nieuw leven in te blazen.
Een borrel met kampvuur vormde be-
gin oktober de “hernieuwde kennis-
making” voor alle inwoners van de 
Huyakker, Dora Ebbenhof, Wout van 
de Waterlaan, Willem Schutslaan, Le-
onard Donkerslaan en Jan de 
Vrieslaan.

De eerste echte activiteit was afgelo-
pen zaterdag: Halloween in D’n Dooie 
Hoek, voor deze gelegenheid omge-
doopt tot “Death Corner”. Het was 
duidelijk dat alle buurtgenoten toe 
waren aan actie in de wijk, want wat 
was het een geslaagde dag! De hele 
wijk was gehuld in het donker, de hui-
zen waren versierd met spinnenweb-
ben, lichtjes in pompoenen, spoken, 
hier en daar een afgehakt lichaams-
deel en zelfs een heuse rookmachine.
Voor de kleintjes was er Trick or Tre-
at. Ongeveer 30 als heksen, vampiers, 
spoken en mummies verklede en ge-
schminkte kinderen gingen langs de 
deuren op zoek naar lekkers. Na een 
kampvuur en warme chocolademelk 
gingen de jongste bewoners van D’n 
Dooie Hoek met hun tasjes gevuld 
met snoepjes lekker naar huis.

Hierna was het de beurt aan de grote-
re kinderen. De organisatie had een 
superspannende spooktocht in elkaar 
gezet. Lekker griezelen in het donker. 
Doodeng, maar wel heel erg cool. Er 
werd nog heel lang over nagepraat.

Na deze succesvolle dag lijkt de toon 

gezet in D’n Dooie Hoek. Aan het ani-
mo en de sfeer zal het zeker niet lig-
gen. Het was mooi om te zien dat na-
genoeg de complete wijk was 
uitgelopen. Iedereen heeft op zijn ma-
nier een steentje bijgedragen. Hoewel 
de naam anders doet vermoeden, is er 
weer leven in de brouwerij in D’n 
Dooie Hoek. 

Leven in D’n Dooie Hoek. 

Pilot ‘Afvalloos Nuenen’   
krijgt vorm
In de wijk De Luistruik, in Nuenen-centrum, komen in het kader van het 
proefproject Afvalloos Nuenen extra afvalcontainers voor GF (groente en 
fruit) en PMD (plastic, metaal, drinkkartons). Dat was de uitkomst van een 
bijeenkomst vorige week dinsdag. De gemeente gaat dit nu zo snel mogelijk 
realiseren.

Sint Maarten 
optocht in Gerwen
 
Maandag 11 november 2013 organi-
seert Jong Nederland Gerwen een 
lampionnen en fakkeloptocht door 
Gerwen. Traditiegetrouw zal de op-
tocht vooraf worden gegaan door Sint 
Maarten te paard. Vanaf 18.30 uur 
wordt iedereen, met lampion, ver-
wacht op ‘t Huysven (Huikert 35 in 
Gerwen) vanwaar de optocht zal ver-
trekken. Halverwege de optocht zal 
het verhaal van Sint Maarten worden 
voorgedragen waarna de tocht verder 
zal gaan naar ‘t Huysven. Bij ‘t Huys-
ven zal het Sint Maartenvuur branden 
en staat voor iedereen de warme cho-
comel en wat lekkers klaar. Rond 20.00 
uur wordt de avond afgesloten.

Collecte Dieren-
bescherming
Dit jaar hebben 764 collectanten en 75 
wijkcoördinatoren zich vrijwillig inge-
zet voor de collecte in Zuidoost Bra-
bant. Zij zorgden samen voor het 
mooie resultaat van € 58.029,35. De 
Dierenbescherming ziet de opbrengst 
van de collecte al enkele jaren dalen. 
Toch is de organisatie bijzonder blij 
met iedereen die deze opbrengst mee 
heeft gerealiseerd. Zeker in deze tij-
den van crisis ziet de Dierenbescher-
ming dat het voor veel mensen geen 
vanzelfsprekendheid meer is een bij-
drage te kunnen leveren aan meer die-
renwelzijn. In Nuenen is €  1.354,66   
opgehaald. 
De Dierenbescherming zou graag 
meer collectanten en vooral ook meer 
wijkcoördinatoren in iedere gemeente 
hebben. Wilt u zich hiervoor aanmel-
den dan kan dat via www.dierenbe-
scherming.nl/word-collectant of tele-
fonisch via: 088-811 35 00 (tijdens 
kantooruren).

Bij de bijeenkomst, vorige week dins-
dag, waren zeven bewoners van De 
Luistruik die de straten Clemensakker, 
Lange Akker, Lies de Kruiffgaarde en 
Piet van Wijkgaarde vertegenwoor-
digden. Verder waren aanwezig vanuit 
de gemeente Elma van Keulen, milieu-
adviseur Pieter Reus van Ons Buro en 
Hans Verhoeven van afvalinzamelaar 
Blink.

Volgens de bewoners zijn de proble-
men rond afval nu vaak de opslag (en 
de bijbehorende stank en vliegen), het 
wegbrengen van het afval (met name 
bij hoogbouw) en de kosten. Daarom 
nu de extra containers. Gaandeweg 
kan de pilot waar nodig worden aan-
gepast.

Doel van de proef is afvalreductie en 
meer recycling. Pieter Reus, door de 
gemeente aangesteld als adviseur, wil 
inzetten op een nieuwe manier van af-
val afvoeren en verwerken: ‘De feite-
lijke hoeveelheid restafval is minder 
dan 1 procent. Daar willen we naar 
toe.’ In de toekomst kunnen plastic, 
drinkpakken en metaal al bij elkaar 
worden gedaan. Dat wordt nu voor dit 
project, bij wijze van proef, al gereali-
seerd.

Er is een SRE-subsidie van € 12000,- 
beschikbaar voor de Nuenense pilot, 
mits de aanvraag op tijd is in gediend. 
Het Puyven en Nederwetten zijn de 
andere gebieden die deel uitmaken 
van het proefproject.

Rond de Linde 
iedere donderdag 

digitaal op 
www.ronddelinde.nl 
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LINDEBLAADJES REpARAtIE van was-, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tE huuR vooR opSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

Nagelstudio ALtA GRAcE 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling € 19,50 
Voetmassage € 16,00 Ma-
nicure behandeling € 16,00. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! 
Diabetes en reuma aan-
tekening. Marieke van der 
Hijden. 06 - 50 57 11 83.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

tARotLEGGING / tA-
RotcuRSuS / tARot-
woRkShop. detarot.jim-
do.com. 06 - 34 94 00 76.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

Ontvang bij 
Garra Rufa Nuenen

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

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

www.nummer26.nl
info@nummer26.nl

■ Nieuwe, zelfgemaakte en gerestylde woondecoratie.

■ De kleuren zwart, wit, grijs, zilver en naturel
■ gemengd met materialen als hout, glas en metaal.

■ Te combineren tot je eigen stijl.

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.

kRINGLoop EINDhovEN 
Wij halen bij u thuis op alle 
bruikbare spullen. Tel. 040 
- 285 68 09.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

wIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

EINDE AAN vEtRoL-
LEtJES, met ultrage-
luid. het alternatief 
voor liposuctie! SBS 6 
elke zondag 16.30 uur. Bel 
voor een proefbehande-
ling met de cAvI II. 
Afslanken advies op maat. 
INStItuut ZILvER-
SchooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl.

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

10 november vlooien-
markt Sporthal Strijp Rijs-
tenweg 7, Eindhoven. 90 
kramen vol! 9-16 uur. € 2,-. 
06-20299824.

tE huuR: Volledig gemeu-
bileerd appartement in cen-
trum van Nuenen. € 900,- 
incl. gas, water en licht. Tel: 
040-2834576.

tE koop NuENEN: 
Partij gebruikte Europal-
lets € 7,50 per stuk. Open-
haardhout gemengd € 45,- 
per m3. Minder kan ook 
(bijv. volle kruiwagen). Tel. 
06-53238197.

AANGEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
85042969.

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

Wie vind het leuk om een 
jong volwassen meisje naar 
een speciale dansschool 
te brengen op maandag 
avond? Tel 06-51222196.

3D-printen, het vervolg

Eind oktober met de DutchDesign-
Week waren er vier dagen lang on-
derwerpen gerelateerd aan het prin-
ten: mode, jurische aspecten, 
marketing, retail, design, kunst, mu-
sea, prototyping, industie, opleidin-
gen/educatie en ook een deel speci-
fiek voor de consument. De 
presentaties zijn beschikbaar via: 
http://www.3dprintingevent.com/ 
Dit evenement was georganiseerd 
door Jakajima BV, ook gevestigd in 
Nuenen.

Het 3D-printen komt ook meer en 
meer in de media. Het is ook doorge-
drongen in vele hobby-bladen. Voor-
beelden zijn onder anderen: TopGe-
ar Magazine, Klassiek en Techniek 
(auto) en Hobby-Handig (creatief ). 

De trofee voor de winnaar van de Ma-
rathon Eindhoven vervaardigd met 
een 3D-printer.

Afgelopen juni stond er een stuk over 3D-printen in Rond de Linde. Nu, 
begin november, kijken we terug naar wat er sindsdien is gebeurd.

In de afgelopen maanden zijn er steeds meer initiatieven ontstaan. Bijvoor-
beeld; afgelopen zaterdag een 3D-print workshop in de bibliotheek aan het 
Vincent van Goghplein. Ook in Son en Breugel en Best zijn er workshops 
geweest. Erg toegankelijk. Deze workshops worden gegeven door MAD 
emergent art center.

Sommigen, bijvoorbeeld de Model-
bouw zijn al erg ver met het toepas-
sen van 3D-printen.

Inmiddels is er in Eindhoven een 
maandelijkse bijeenkomst van 20-30 
mensen op iedere derde woensdag 
van de maand. Locatie: Summa Col-
lege/ FabLab Eindhoven, Frederik-
laan 60a, 5616 NJ Eindhoven. Als je 
wat meer wilt horen of zien ben je 
welkom. 

Er zijn meestal wel 5-6 printers in wer-
king en volop mensen die je vragen 
kunnen beantwoorden. Gratis toe-
gang. De eerstvolgende bijeenkomst is 
20 november van 18.30 tot 21.00 uur. 
De bijeenkomsten worden georgani-
seerd door www.3DHubs.com

Deze week:  
-  Coppelmans
-  Da Vinci Kliniek Geldrop
-  Aspendos Helmond

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 06 - 48 69 89 19

PARTY
PAST OE PAK NOG
 

CAFÉ SCHAFRATH
presenteert

Deze editie
Een top optreden van tonprater
“Rob Scheepers” uit Sterksel

Dus zorg dat je optijd bent !!!

Entree
Gewoon binnenlopen
in je carnavalsoutfit 

Programma
19:11  Zaal open
20:30 Optreden Rob Scheepers
21:00 Past Oe Pak Nog  
         Disco Show
??:??   Kukele

Datum
Zaterdag 9 November 2013

Tijd
19:11 uur tot 02:00 uur

www.pastoepaknogparty.nl 

Voor de Marathon Eindhoven is een 
trofee (in de vorm van het parcours) 
aangeboden aan de winnaar van de 
Marathon. De trofee is ontworpen 
door een jong en energiek bedrijf 
VanAllesWat ontwerp. (www.vanal-
leswatontwerp.nl). 

Bron: https://twitter.com/3DHubs/sta-
tus/ 389474493808517120. 

Er is nu een boekje beschikbaar via bol.
com: “Ik print 3D”. Het beschrijft kort 
en overzichtelijk wat 3D-printen is en 
wat je ermee kan. Met het boekje weet 
je wat het is, en kan je zelf al aan de 
slag. Het boekje is ook beschikbaar in 
het Engels en Italiaans. 

Meer informatie is te vinden op: 
www.eccomi3d.nl.

helpt
 direct

“ Voor mij staat de winter voor gezelligheid en een knus, 
warm huis. Miljoenen Syriërs ondervinden last van de 
snijdende kou. Hoe je ook over dit confl ict denkt: we 
kunnen de mensen toch niet aan hun lot overlaten? 
Met uw gift  kan het Rode Kruis helpen, met dekens en 
voedselpakkett en.”

Geef ook ti jdens de Syrië-acti eweek:
giro 6868 of www.rodekruis.nl

Gijs Wanders

Winter in Syrië:
Laat ze niet in de kou staan!

helpt
 direct

“ Voor mij staat de winter voor gezelligheid en een knus, 
warm huis. Miljoenen Syriërs ondervinden last van de 
snijdende kou. Hoe je ook over dit confl ict denkt: we 
kunnen de mensen toch niet aan hun lot overlaten? 
Met uw gift  kan het Rode Kruis helpen, met dekens en 
voedselpakkett en.”

Geef ook ti jdens de Syrië-acti eweek:
giro 6868 of www.rodekruis.nl

Gijs Wanders

Winter in Syrië:
Laat ze niet in de kou staan!
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Biografie Huub Oosterhuis

Boekpresentatie Marc van Dijk

Sinterklaas komt naar Gerwen
Op zondag 24  november zal Sinterklaas weer zijn jaarlijkse bezoek brengen 
aan  Gerwen. Vanaf 12.45 uur maakt de Sint, vergezeld door Drumfanfare 
Jong Leven, een korte rijtoer door Gerwen. Uiteraard zijn alle kinderen uit-
genodigd om aan te sluiten! De route voert van de Huikert , via de Heilig 
Kruisgildelaan, Haverkamp, Schieven, Van Kemenadelaan, Laar, Torenak-
ker, Akkerstraat en Gerwenseweg naar de grote feesttent op de Heuvel. 
Langs de route is er volop spektakel te beleven!
 
Dankzij CV De Narre-Kappen kan de 
Sinterklaasmiddag weer plaatsvinden 
in de feesttent, zodat de Sint alle kin-
deren in een keer kan ontvangen. Om 
13.30 uur is Sinterklaas in de tent aan-
wezig.  Voor alle kinderen die in het 
bezit zijn van een kaartje voor deze 
middag, is er natuurlijk een cadeautje.
Om 16.00 uur wordt er voor de jeugd 
van 10 t/m 12 jaar weer een film ge-
draaid in Gemeenschapshuis D’n 
Heuvel. 
Vanaf 11 november zullen alle Ger-

wense gezinnen door de leden van de 
Stichting Sint Nicolaasactiviteiten 
Gerwen bezocht worden om de toe-
gangskaartjes voor de Sinterklaasmid-
dag en de filmvoorstelling te versprei-
den. Hierbij zal ook om een vrijwillige 
bijdrage worden gevraagd, zodat de 
Sinterklaasactiviteiten weer mogelijk 
gemaakt kunnen worden. Hebt u de 
leden van de Stichting gemist aan uw 
deur? Dan zijn de kaartjes na 19 no-
vember alsnog te verkrijgen bij Femke 
Mol, Huyakker 16 in Gerwen.

Oud-Nuenenaar Marc van Dijk geeft 
op donderdag 14 november een pre-
sentatie over zijn in oktober versche-
nen biografie over theoloog en dichter 
Huub Oosterhuis, getiteld De paus 
van Amsterdam. Het is het eerste boek 
van Van Dijk, die regelmatig schrijft 
voor Trouw en Filosofie Magazine.

Bibliotheek Dommeldal organiseert in 
samenwerking met boekhandel Van 
de Moosdijk deze avond in de biblio-
theek aan het Van Goghplein, aanvang 
20.00 uur. Kaartjes zijn € 3,50 (inclu-
sief koffie/thee). 

Bibliotheek leden krijgen op vertoon 
van hun geldige pas € 1,- korting. Aan-
melden kan ook via info@moosdijk.
com of nuenen@bibliotheekdommel-
dal.nl.

Vogels van het hoge noorden
Lezing Gerard 
Schouten
‘Vogels van het hoge noorden’ is een 
compilatie van beelden die Gerard 
Schouten op zijn reizen naar Finland, 
Noorwegen en Zweden heeft ge-
maakt, met uiteraard ook enkele 
sneeuwlandschappen. Schouten is een 
oude bekende van IVN Nuenen die al 
diverse keren zijn werk heeft getoond. 

Dinsdag 12 november, IVN-ruimte in 
het Klooster, Park 1 te Nuenen. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang is gratis, de 
ruimte is beperkt tot 50 personen. In-
fo:  040-2421423.

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

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Nieuw bij 
first class

- Herfst - Winter - 
collecties:

Met warme pullovers, 
casual sport vesten,
èchte bodywarmers, 
ideale pantalons in 

winterkatoen,
sportieve stepp jacks,
Engelse blazerjasjes.

Nu royale keuze in het 
merkassortiment.

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport-

Vereniging 
Nuenen

 
De startlocatie voor de zondag-
morgenwandeling bij de Nue-
nense wandelsportverenging 

WSV is in de maand november 
de ingang van het EMK terrein 

aan het Wettenseind. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur 

vertrekken 2 groepen, ieder in 
een eigen tempo, voor een 

sportieve wandeling van maxi-
maal 2 uur door de mooie 

Nuenense omgeving. Iedereen is 
welkom om ook eens vrijblij-

vend mee te wandelen. Vooraan-
melden is niet nodig, men kan 
zich melden op de startlocatie. 

Voor nadere informatie www.
wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt u 
mailen naar het secretariaat, 

joke_wsv@hotmail.com.

Lieshoutse bridgeclub doet mee 
met bridgecursus op televisie
Woensdag 20 november om 14.40 uur op Nederland 2 bij Omroep Max 
begint er een bridgecursus. Laagdrempelig, lichtvoetig, interessant, en 
begeleid via een speciale website, waar alle kijkers gratis en vrijblijvend 
kunnen oefenen. 

De intocht van vorig jaar in Gerwen

De Lieshoutse bridgeclub De Poort 
van Binderen sinds jaar en dag aange-
sloten bij de Nederlandse Bridge Bond 
die dit mede organiseert, heeft zich 
aangemeld om na afloop van het pro-
gramma de kijkers die verder willen 
met bridge, op te vangen. Eventueel 
met een aparte lijn op de club, met een 
speciaal oefenprogramma of met 
meer lessen met praktijkoefeningen, 
net waar de kijkers behoefte aan heb-
ben. Dus als je al vaak hebt gedacht: 
“zou dat iets voor mij zijn, dat brid-
gen?”, dan heb je nu de kans om dit 
spel vrijblijvend en op een simpele 

manier uit te proberen. Fitness voor 
de grijze hersencellen, wie vaart daar 
niet wel bij? Meer informatie bij Ger-
da Spek tel. 0499 – 421980 of Marie-
José Kobussen tel. 0499 – 375017  
email:  mjkobussen@xs4all.nl

Bierruilbeurs   
in Lieshout
Op zaterdag 9 november wordt voor 
de 18e keer de altijd drukbezochte 
Bavaria bierruilbeurs gehouden in 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. 

Een ruilbeurs voor mensen die meer 
interesse hebben in bier dan in bier 
drinken alleen. Op deze ruilbeurs zijn 
alleen artikelen die iets met bier te 
maken hebben te vinden, zoals glazen, 
pullen, viltjes, etiketten, bierdopjes, 
openers, lampen, reclameborden en-
zovoort. Alle  bekende Nederlandse 
biermerken zijn ruim vertegenwoor-
digd. De ruilbeurs gaat om 10.00 uur 
open en wordt om 10.30 uur officieel 
geopend door Tijn Swinkels. De ruil-
beurs duurt tot 14.00 uur. Bavaria 
Brouwerij Café vindt u midden in 
Lieshout op de Heuvel 5. Voor inlich-
tingen tel. 06-25444759.

Tinus Damen 
winnaar 3e rik avond 
RKSV Nuenen
Vrijdag was het weer zover de derde 
rik avond bij de RKSV. Met de bezet-
ting van tien speeltafels werd er volop 
strijd geleverd voor de prachtige prij-
zen. Hoofdprijs; een waardebon. Was 
het vorige week de familie Marquenie 
die in de finale het onderspit moest 
delven deze week was het de familie de 
Louw die te kort kwam en was Tinus 
Damen de winnaar met 103 punten.
De hoofdprijs in de loterij, ook hier 
een waardebon voor een levensmid-
delenpakket, werd gewonnen door Pi-
no Beks.

 1 Tinus Damen 103 Punten
 2 Rinus van Gastel 89 Punten
 3 Gerard van Oorsouw 81 Punten
 4 Bernard de Louw 66 Punten
 5 Bennie de Louw 66 Punten
 6 Annie de Louw 64 Punten
 7 Wim van Dijk 61 Punten
 8 Frits Roijakkers 61 Punten
 9 Willy van den Heuvel 57 Punten
10 Pino Beks 53 Punten

Vrijdag 8 november is de volgende rik 
avond aanvang 20.15 uur. Iedereen        
is van harte welkom, zowel leden als 
niet leden. Locatie ‘Oude Landen’ Pas-
toorsmast 14 Nuenen.

The Stews in 
dorpsboerderij 
Weverkeshof
Een vijftal studenten van het Odulp-
hus Lyceum te Tilburg vormde tijden 
hun schoolperiode met elkaar de band 
The Stews. Na allerlei ook muzikale 
omzwervingen hebben de bandleden 
elkaar na 12 jaar via reünies weer in de 
armen gesloten. Na een periode van 
flink repeteren waren Tthe Stews her-
boren. Inspiratiebron zijn nog steeds 
The Beatles, The Rolling Stones, The 
Who en andere groepen uit die tijd. 
Ook blues nummers staan op de speel-
lijst.
De groep bestaat uit Frans van de 
Camp op drums, Hans Hendrich, rit-
megitaar en zang; broer en zus Harrie 
& Kootje Schilders, zang; Toon Se-
gers, bas en  Lex Teurlings sologitaar.
Zondagmiddag 10 november, aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis. Hugo van 
Berckellaan 5 te Nuenen. www. We-
verkeshof.nl.                                                                                                                                         

St. Nicolaasverkoop  
in Dorpswerkplaats
Oh, kom er eens kijken …………..
Zoals elk jaar biedt het hobby- en cre-
ativiteitscentrum de Dorpswerkplaats 
weer leuke en duurzame St. Nicolaas 
presentjes te koop aan. Loop eens   
binnen en kom er eens kijken…..             
duurzaam houten speelgoed, poppen-
wiegjes, poppenhuizen leuke poppen-
kleertjes, romantische vogelvoeder-
huisjes, z.g. insectenhotels en nog 
andere leuke dingen voor een origi-
neel St. Nicolaascadeau. De meeste 
artikelen zijn ontworpen en gemaakt 
door de leden van de Dorpswerkplaats 
en zijn met veel vakmanschap ge-
maakt en zien er mooi uit.. Openings-
tijden elke werkdag  van 9.00 tot 11.30 
uur. Park 63b (poort tussen restaurant 
de Zonnewende en diner-café Zinn)

Inloopweek brede school 
Vrouwkensakker
Brede school Vrouwkensakker in Nuenen gunt geïnteresseerde ouders van 
maandag 11 tot en met vrijdag 15 november een kijkje in de eigen keuken. 
Elke ochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur kunnen ouders de lessen in de ver-
schillende groepen volgen. Daarvoor kan ingetekend worden op de lijsten bij 
de ingang van de betreffende klaslokalen.

Inloopbijeenkomst

Natuurherstel voor 
Dommeldal Eindhoven
Op dinsdag 12 november organiseert Waterschap De Dommel een bijeen-
komst over het project ‘Dommeldal Eindhoven’. Samen met de gemeente 
Eindhoven en Staatsbosbeheer worden in 2014 maatregelen voor herstel 
van deze natte natuurparel genomen. Tijdens de inloopbijeenkomst bij APS 
in Nuenen kan men de plannen uitgebreid bekijken.
In 2012 is de Dommel in het Dommel-
dal tussen Eindhoven en Nuenen al 
gebaggerd en werden meanders gegra-
ven. Nu wordt het herstel van de natte 
natuurgebieden aan beide kanten van 
het water aangepakt: De Boktse beem-
den aan de rand van de Eindhovense 
wijk Dommelbeemd en aan de Nue-
nense kant ligt De Rietmusschen.

De Boktse beemden en de Rietmus-
schen zijn van oudsher natte gebieden 
langs de Dommel. Planten en dieren in 
deze natte natuurparels zijn afhanke-
lijk van voldoende en schoon (grond)
water. Het is nodig om het water lan-
ger in het gebied te houden, zodat het 
in de bodem kan zakken. Daarom zijn 
enkele maatregelen gepland om het 
grondwater- en oppervlaktewaterpeil 
te verbeteren. 

Iedereen die belangstelling heeft, kan 
op dinsdag 12 november tussen 17.00-
19.00 uur binnenlopen bij APS Facili-
ties, Berg 45 in Nuenen. Daar zijn alle 

plannen te bekijken. Medewerkers 
van het waterschap, gemeente Eind-
hoven en Staatsbosbeheer zijn aanwe-
zig om vragen te beantwoorden.  

Het projectplan ‘Natte Natuurparel 
Dommeldal Eindhoven’ ligt momen-
teel digitaal ter inzage, bereikbaar via 
de projectsite www.dommel.nl/dom-
meldaleindhoven. Tijdens de inloop-
bijeenkomst zijn deze documenten 
ook te bekijken.

Citaat van de Week

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

‘Wij moeten pijn omhelzen 
en gebruiken als brandstof voor onze reis.’

Kenzi Miyzawa 
– dichter (1896-1933)

Dit geldt voor basisschool De Nieuwe 
Linde, de grootste gebruiker van de 
accommodatie. Maar ook bij de ande-
re onderdelen van de brede school, 
kinderopvang Korein Kinderplein en 
peuterspeelzaal ’t Dwersliggertje, kan 
rondgekeken worden. De inloopweek 
is vooral bedoeld voor belangstellende 
nieuwe ouders. Ouders kunnen ook 
rondgeleid worden. Daarvoor dient 
vooraf wel een afspraak gemaakt te 
worden met basisschooldirecteur 
Harrie van den Bogaard of onder-
bouwcoördinator Brigitte Oomens via 
tel. 040-2838671 of mail naar b.oo-
mens@eenbes.nl.  Voor meer infor-
matie over Korein Kinderplein kan 
men contact opnemen met teamleider 
Noor Koppens, tel. 040-2906106 of  
via e-mail n.koppens@korein.nl. Meer 
informatie over peuterspeelzaal ’t 

Dwersliggertje op www.peuterspeel-
zalennuenen.nl, of telefonisch 040-
2838414 (ma t/m wo 8.30 – 14.30 uur).       



TOPMERKEN WONEN, SLAPEN èn STOFFERING

Gestelsestraat 59 Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

Gratis parkeren voor de deur              K ijk voor onze acties op  www.profita.nl

ZONDAG 10 NOVEMBER 
GEOPEND 11.00 - 17.00 uur

WONEN SLAPEN ZITTEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE
ALLES COMBINEREN OP ÉÉN ADRES VOOR HET MOOISTE RESULTAAT

te koop/te huur

Een commerciële ruimte ten behoeve van kantoor- 
atelier- en praktijkruimte in het centrum van Nuenen.

Mgr. Cuytenlaan 11 te Nuenen
•	 circa	133	m²	commerciële	ruimte;	
•	 4	eigen	parkeerplaatsen	voor	het	gebouw;	
•	 compleet	voorzieningenniveau;	
•	 volledig	begane	grond,	archief	zolderverdieping;
•	 aanvaarding	per	1	januari	2014;
•	 huurprijs:	€	1.650,-	per	maand	exclusief	B.T.W.;
•	 koopsom:	€	225.000,-	k.k.

Parklaan 85 Eindhoven 
Tel. 040 - 244 40 40 
E-mail: info@s-r.nl
Internet: www.zakelaar.nl

    

Evert Tebak, keurslager
Parkstraat 12 B
5671 GG Nuenen 
040-2842311
www.tebak.keurslager.nl

NU! ONzE EiGEN APP!
MAkkElijk BrOOdjEs BEsTEllEN?

scAN dE qr-cOdE EN iNsTAllEEr 
hEM OP jE sMArTPhONE!

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

Grill,  lunch  en  tapasbar, Francisco 
 

 3 of 4 gangenmenu maand november à € 17,50/€ 19,50  
 (alleen op woensdag en donderdag) 
 

 eendenborstfilet met wijnsaus en groentegarnituur 
 pechuga de pato con salsa de vino 
   en/of 
 groentecrèmesoep 
 crema de verduras 
 

 paella de la casa  
 (vegetarische paella kan ook) 
   of  
 wildstoofpotje met cassaveaardappelpuree  
 estofado con puré de mandioca y pure de patatas 
 

 dessert  Francisco 
  

 Op vrijdag t/m zondag serveren we tapas 
 

 Reserveren (06-30121624) of kom binnen lopen 
 (Berg 32A te Nuenen) tussen 17.00 en 20.00 uur 
 www.dekeukenvanfrancisco.nl 
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kleuren

lettertype

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten

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

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren
Heideplanten, BloemBollen,

potcHrysanten, enz.

groot assortiment tuinplanten

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

DAMESMODE 
VERKOOP 55+
Op woensdag 13 november 
organiseert Modehuis Rovers 
in zorgcentrum De Akkers 
een damesmode verkoop.

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

De verkoop wordt gehouden van 
13.30 u tot 16.00 u.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

Hoe uitgeslapen      
         bent u?

www.tijdvoorkwaliteit.nl

Bedden testen? 
Graag!

Uw bedden 
speciaalzaak!

Voor eerlijk advies,
heldere keuzes en

duidelijke afspraken.

Kom in de ochtend;   
u het beste gevoel

en wij de meeste tijd.
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Wie wordt de nieuwe prins   
          van de Dwèrsklippels?
Op zaterdag 16 november a.s. wordt in het Dwèrsklippeldorp de 57ste 
prins(ses) bekend gemaakt. Het Dwèrsdebuut (Prinsenbal) is in residentie 
Het Klooster wat voor iedereen gratis toegankelijk is. Wie het is kunt u wel-
licht uit de volgende laatste hints opmaken of juist niet…?

7. De postcodeloterij ging hen helaas voorbij
8. Kleren maken de man
9. Alleen het Westen is nog niet aangedaan
10. Het Balletje blijft rollen

Noteer alvast in uw agenda maandagavond de 11e van de 11e bij het Dwèrsklip-
pel monument om 22.11 uur in het Park. Hier zal door middel van witte rook 
bekend gemaakt worden of er een nieuwe prins (of prinses..?) gekozen is en zo 
ja, dan zal er ter plekke de 11de aanwijzing en nog een extra 12e aanwijzing vol-
gen. 

    met Rob Scheepers
Het carnavalsseizoen is weer bijna gestart. Een mooi moment om je car-
navalsoutfit nog eens van zolder te halen. Om te ontdekken of je pak nog 
past, vindt op 9 november de derde editie van de Past oe Pak nog Party 
plaats. Iedereen is welkom in Café Schafrath. In carnavalsoutfit wordt 
dan het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid. 

Dit jaar is tonprater Rob Scheepers uit Sterksel de speciale gast, hij 
maakt om 20.30 uur zijn opwachting. Wil je Rob Scheepers zeker niet 
missen? Zorg dan dat je vóór 20.30 uur aanwezig bent. Hierna gaat het 
feest door met de DJ van de Past oe Pak nog Party Disco Show.

Kukule 
Traditiegetrouw vindt er die avond ook het ‘Kukule’ plaats. Wat dat is, 
Kukule? Dat moet je meemaken! Dus: zoek je carnavalspakske, trek het 
9 november aan en zorg dat je om 19.11 uur in Café Schafrath bent!

De wedergeboorte     
van het liedjesfestival
Het is alweer een jaar of acht geleden dat het laatste liedjesfestival, toen nog 
‘neurovisiesongfestival’ in Nuenen werd georganiseerd. ‘Aan deze wat ruim 
uitgevallen winterslaap moest maar eens een einde komen’. Aan het woord 
zijn Jolanda Lijten en Michiel van Dijck, organisatoren van een nieuwe edi-
tie die onder de naam ‘Overdwars krakerfestival’ gelanceerd wordt. 
'Het gaat, net als in eerdere versies, 
om de verkiezing van hét carnavals-
nummer van het jaar uitgevoerd door 
Nuenense, Gerwense of Nederwet-
tense kleinkunstenaars. 
We willen een laagdrempelig festival, 
deelname is gratis', vertelt Jolanda. 
'Het moet vooral leuk zijn om deel te 
nemen. We bieden een open podium 
voor groepen die strijden om de eer 
van de carnavalskraker van Nuenen. 
Dat betekent een leuk nummer, zon-
der studie mee te zingen, lekker in het 
gehoor en graag verpakt in een grap-
pig jasje. Het zou mooi zijn als op het 
podium niet alleen een nummer te ho-
ren is, maar ook een leuke act te zien 
is', vult Michiel aan. 'Dat is leuk voor 
de jury, voor andere deelnemers en 
voor belangstellende toeschouwers'. 
Op de vraag of er wel belangstelling is 
voor een dergelijk evenement klinkt 
een overtuigend 'Ja'. 'Blijkbaar is er 
nog niemand geweest die het opnieuw 
op poten wilde zetten, maar bij een 
eerste inventarisatie bij vroegere deel-
nemers kregen we enthousiaste reac-
ties. We hebben zelfs al enkele toezeg-
gingen om deel te nemen'. Michiel: 
'Deelnemen is in veel gevallen mis-
schien belangrijker dan winnen, maar 
het gaat natuurlijk toch ook wel om 
het winnen van het festival. We belo-
nen de winnaar met een geluidsopna-
me van het winnende lied. Het is de 
bedoeling dat die opname vervolgens 
gedownload en gedeeld kan worden. 
Overigens is er voor alle deelnemers 
een blijk van waardering'. 

'Het festival wordt gehouden op zon-
dagmiddag 26 januari in café Ons 
Dorp. De aanvang is gepland om 15.00 

uur. We zitten nog vroeg in het carna-
valsjaar. Er is dus nog ruim de tijd om 
het winnende lied te schrijven, te oefe-
nen en er een leuke act bij te beden-
ken. De muziek mag live gespeeld 
worden, maar ook een eigen geluids-

's Avonds staat het Dwèrs Debuut op 
het programma.
De vereniging zal dan samen met         
de Oud-Prinsen en Oud-Adjudanten, 
afscheid nemen van prins Heppie 
(Ron van der Voort) en zijn adjudan-
ten 4Fun, bestaande uit Marjolein 
Teunisse, Laura van der Leegte, Miri-
am Kahlmann en Femke Arts. Daarna 
volgt om 23.11 uur de bekendmaking 
van de nieuwe Prins tenminste als de 
Prins Keuze Commissie (PKC) er uit 
is gekomen. Dit wordt duidelijk op 

maandag de 11de van de 11de. Komt 
er wel of geen witte rook? Komt het 
zien om 22.11 in het Park!

Programma
Maandag 11 november 2013 Witte 
Rook 22.11 uur, Park.
Zaterdag 16 november 2013 Jeugd-
prinsenrevue 14.00 -17.00 uur, Thea-
terzaal in Het Klooster.
Zaterdag 16 november 2013 't Dwèrs 
Debuut 21.11- 02.00 uur, Rabobank-
plein in Het Klooster.

Drie sterren in Nuenen (vervolg)
Goede wijn behoeft geen krans. Maar mag bekroond worden. Vanaf 16 
november verkrijgbaar in onze 3 sterren locatie. Tussen de grote hoeveel-
heid Dorstlustige gezelschappen uit (Noord) Brabant zijn die uit Nuenen 
door hun eigenzinnige (Dwèrse) karakter goed te onderscheiden. 
De gezelschappen zijn zeer aantrekke-
lijk voor liefhebbers die houden van 
een authentieke, toegankelijke smaak 
met een eigenzinnig (Dwèrs) karakter. 
De geografische ligging van de voe-
dingsbodem, in het zuidelijk gedeelte 
van Brabant en beïnvloed door het 
Nuenense klimaat, heeft gezorgd dat 
dit gezelschap een uniek karakter 

Jachtseizoen geopend (4):
De ontknoping van het Prinsenraaien in Gerwen nadert haar climax. Komende 
zondag 10 november gaat de Verraaij- en Raaijcommissie wederom op pad om te 
ontrafelen wie de nieuwe Prins(es) van Gerwen zal zijn. Onder de bezielende lei-
ding van de Oud Prinsen zullen tal van kandidaten thuis opgehaald worden om 
vervolgens in het Oud-Prinsen honk onder het genot van een drankje diverse 
tests te ondergaan. Deze tests zijn vaak erg manipulatief en onderdrukkend voor 
de kandidaten. De Prinsen Keuze Commissie zal dan ook ter plaatse zijn om een 
oogje in het zeil te houden. Zodat excessen dit jaar niet aan de orde zijn. Voor 
diegene die er nog niet uit zijn volgen hier wederom een tweetal nieuwe aanwij-
zingen:
7. Het één kan niet zonder het ander.
8. Ze doen het vrij onregelmatig.
Bent u één van de gelukkigen die aanstaande zondag thuis wordt opgehaald? 
Dan wensen wij u veel sterkte, maar vooral veel plezier toe. Voor alle anderen; 
Veel succes met de jacht.

Raodselachtige raadsels 

opname mag gebruikt worden. Eigen-
lijk zijn er maar twee voorwaarden: de 
tekst wordt tenminste een dag van te-
voren bij de organisatie aangeleverd 
en de tekst moet live gezongen wor-
den. Nu is het nog wachten tot het zo-
ver is. Je kunt wel stellen dat we in blij-
de verwachting zijn. Dat het nog een 
paar maanden duurt, is niet erg. We 
hebben nog genoeg ideeën om uit te 
werken.’ Belangstellende kandidaten 
kunnen meer informatie vinden op 
www.facebook.com/liedjesfestivalnu-
enen. 
Aanmelden kan door een mailtje te 
sturen naar: overdwarskrakerfestival 
@gmail.com

heeft gekregen. De vrouwelijke variant 
van dit gezelschap is elegant, rank en 
warm; zij heeft aroma’s van jong blond 
fruit en zoethout, maar een knetteren-
de zilveren smaak.
De Prinselijke variant is levendig en 
goed uitgebalanceerd, met een aan-
trekkelijke feestelijke speelse toon; 
Aroma’s van feest en plezier geven het 
geheel een carnavaleske en enthousi-
aste afdronk. De Adjudant is groots en 
heeft een karakter met humor, is le-
vendig en glansrijk, vol van smaak met 
heerlijke hints van carnavaleske feest-
vreugde. Van dit gezelschap kunt u ge-
nieten bij elke carnavals gelegenheid 
en zal het ensemble van smaken ver-
sterken. De voorproeverij van dit 
heerlijke gezelschap vindt plaats op 
zaterdag 16 november in onze 3 ster-
renlocatie ‘theaterzaal Het Klooster in 
Nuenen’. De toost vindt plaats om 
14.11 uur waarbij u allen van harte 
bent uitgenodigd aan te schuiven en te 
genieten van een banket van theater 
en show. Nog 3 omschrijvingen van 
dit 3 sterren gezelschap:

• Houdt van het bos
• Ze slaan er op los
• Drie S’en

Jeugdprinsen Revue CV de Dwèrs-
klippels zaterdag 16 november 2013 
aanvang 14.11 uur. Theaterzaal Het 
klooster Nuenen. Toegang is gratis en 
voor de kinderen tot en met 12 jaar is 
één pauzedrankje inbegrepen.

Wij beginnen toch een beetje te twijfelen aan de geloofwaardigheid van het 
door ons ingehuurde NSA. Hun drones blijken soms toch niet haarscherp 
waar te nemen. Stel je voor; komen ze vorige week donderdag laat in de 
avond met opnames van een happy hour. Ergens in ons dorp. Deze opnames 
zouden verrassende beelden bevatten. Beelden die ons wel naar de oor-
sprong van de waargenomen witte rook moesten leiden. 

Helaas, wij denken dat er nu een paar 
blije gezichten zijn. Al het beeldmate-
riaal gewoon onbruikbaar. Alleen 
maar wazige plaatjes. Raoden Maar is 
er kraakhelder bij. Navraag in ons dorp 
en omliggende gebieden leerde dat het 
om onschuldige dorpsgenoten ging. 
Weliswaar hebben zij in het verleden 
te maken gehad met het veroorzaken 
van witte rook; maar ditmaal hadden 
zij er geen enkele bemoeienis mee.

De volgende waarneming welke ons 
aangeboden werd was echter het top-
punt. Inbreken op een plaatselijke 
overheidsserver. Hier had de NSA het 
gevonden. Ze wisten het zeker; 17 no-
vember aanstaande zou de dag zijn van 
de grote onthulling. Wij moeten toe-
geven: het kwam allemaal heel realis-
tisch over. De geheimzinnigheid rond-
om dit project duidde er toch enigszins 
op dat ze het gevonden hadden. Er was 
duidelijk sprake van witte rook. In het 
bewuste draaiboek wordt zelfs zonder 

omhaal gesproken over aan te schaf-
fen pakken. 

Nou NSA, slaap prinsheerlijk lekker 
verder. Wij denken dat iemand binnen 
jullie organisatie binnenkort wel de 
zwarte piet toegeschoven zal krijgen. 
Zelf onze roemruchte klokkenluider 
Clemens weet dat NTR niet staat voor 
Nuenense Televisie en Radio. Geloof 
ons, in Groningen weten ze van de 
prins geen kwaad. Zelfs niet als die 
witte rookpluim boven hun haven 
hangt.

Dus zijn we zelf maar weer op pad ge-
gaan. Natuurlijk hadden we een leuke 
dekmantel uitgezocht.
Afgelopen zondag vond natuurlijk het 
Iers Sessie Festival plaats. Een mooie 
gelegenheid leek ons om eens rustig 
van kroeg tot kroeg te gaan. Natuurlijk 
wel om onderzoek te plegen. Al was 
stout wel een beetje ons codewoord 
die middag. Maar ja zo konden we 

toch uit een ander vaatje tappen. En 
belangrijk; we wisten onder begelei-
ding van muzikale noten toch enkele 
noten te kraken. Oftewel: we hebben 
weer drie nieuwe aanwijzingen verza-
meld.

Aan de zijde van Karel de Grote is het 
begonnen.
Als Ol' Blue Eyes “New York New 
York” inzet krijgen ze nog steeds kip-
penvel.
Zelfs op hun werk wordt het wiel wel 
eens vervangen.

Gelukkig hebben we nog een hele 
week om een en ander te ontraadse-
len. Dus houd de diverse media in de 
gaten.

RVD

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

CARNAVALAR IA
Nieuws van De Dwèrsklippels
Zaterdagmiddag 16 november zal CV de Dwèrsklippels zijn nieuwe jeugd-
prinsen trio aan het publiek voorstellen. Maar eerst wordt afscheid geno-
men van Jeugdprins Sven, Princes Noor en Adjudant Guus. Ook de onlangs 
gevormde Jeugdraad van Elf, deze wordt ieder jaar opnieuw samengesteld 
uit de kinderen uit groep acht van de diverse basisscholen, zal gepresen-
teerd worden. En de Jeugddansgarde is er ook helemaal klaar voor. Zij heb-
ben de afgelopen maanden getraind om weer met een geheel vernieuwde 
dans ten tonele te komen. Het zal zeker een groot spektakel worden.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

Elke woensdag
14.00-17.00 uur Rikken en Jokeren

Jo van Dijkhof
20.00 uur kienavond 

Café Zaal koekoek Lieshout

Vrijdag 8 november 
Dag van de Mantelzorg Sportlaan 12

Zaterdag 16 november
Aankomst sinterklaas in Nederland

Weverkeshof = Sinterklaashof

Maandag 18 november
19.30-21.00 uur Informatieavond 

Da Vinci-kliniek
Het Klooster

Maand november
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

vanaf EMK terrein Wettenseind
Expositie Fotoclub Knipoog in

Het Klooster

Donderdag 7 november
20.15 uur Ellen Dikker

Het Klooster

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

Gehandicapte Kind

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 7 november
09.00-11.30 uur ComputerCafé: Android 

tabletsBibliotheek Nuenen

Zaterdag 9 november
prinsenbal Carnavalsvereniging 

De Wetters M.F.A. “de Koppelaar” 

Maandag 11 november
17.15 Sint Maarten lampionnenoptocht 

rondom het Andriesplein

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

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

Café Schafrath 

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

13.00-17.00 Biljarten Jo van Dijkhof
20.15 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 

t/m 28 maart 2014

Zondag 10 november
14.00 uur The Stews

Weverkeshof

Dinsdag 12 november
14.30-16.30 uur Spelletjesmiddag

Jo van Dijkhof 

Dinsdag 12 november
Medische beslissingen rondom 

het levenseinde
19.00 uur Regenboog

Maandag 11-11
 22.11 uur

 Witte rook in Park
 Dwèrsklippelmonumentje

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

in Bibliotheek Nuenen

Zondag 17 november
15.00-17.00 uur Optreden 

Trio d’Antonet Jo van Dijkhof

Woensdag 13 november 
20.15 uur Speelman& Speelman, 

Optimisten Het Klooster

Donderdag 14 november
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Windows XP stopt! Wat nu?
Bibliotheek Nuenen

Zaterdag 16 November
11.00/14.00 uur Genealogisch spreekuur 

heemkundekring De Bibliotheek
auteurs Yvonne Henderson en Tonny van den 

Boomen signeren “Nuenen op het randje”

Zondag 17 november
13.30 uur Hongerman Intocht Sinterklaas 

in Nuenen Rond 
14.30 uur Sintactiviteiten in Het Klooster

17-November / 23-November
Collecte St. Nationaal MS Fonds

Kerkberichten

Dinsdag 19 November
20.00 uur Openbare repetitie 

Drumfanfare Jong Leven 
D’n Heuvel, Gerwen 

Speciaal voor 
alle kinderen in 
Nuenen: de kIDS-
Express
In de week van 9 t/m 16 november 
staan er op het kerkplein voor de H. 
Clemenskerk in Nuenen vijf caravans 
klaar voor jullie. Nee, niet om op va-
kantie te gaan. In de caravans is er van 
alles te doen en moeten er allerlei pro-
blemen opgelost worden. Door de ver-
schillende vragen en opdrachten kan 
je een held worden. Je gaat zelf met een 
boekje aan de slag, dus papa en mama 
mogen buiten blijven wachten. (Als ze 
te nieuwsgierig zijn, mogen ze wel 
even binnen komen kijken.)

De KIDS-Express is vooral bedoeld 
voor kinderen van groep 7 en 8, maar 
ben je iets jonger of ouder, ben je ook 
van harte welkom. Je kan naar de 
KIDS-Express op zaterdag 9 novem-
ber tijdens en na de gezinsviering en 
zondag 10 november van 12.00 tot 
14.00 uur. De rest van de week gaat de 
KIDS-Express bezocht worden door 
verschillende schoolklassen en door 
groepen van de parochie en Protes-
tantse Gemeente Nuenen. De KIDS-
Express wordt georganiseerd door de 
Raad van Kerken in samenwerking 
met de parochie en de PGN.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag  9  november 18.30 uur: Vie-
ring, kinderkoor, voorgangers pasto-
raal werkers P. Peeters en J. Deckers.
Zondag 10  november 11.00 uur: Vie-
ring, parochiekoor, voorganger pasto-
raal werker P. Peeters.

Misintenties
Zaterdag 9 november 18.30 uur: Drika 
van de Tillaart en familie; Julia Prin-
sen; Marie en Johan van de Langen-
berg-van Geffen; Marietje Swinkels-
van Dongen; overleden ouders Willem 
en Doca Strijbos-de Haas.
Zondag 10 november 11.00 uur: Theo 
van Heijst; Mia van Heijst-Bolwerk; 
Dorothé van de Reek-van Heijst (van-
wege verjaardag); Francisca en An-
toon van Moorsel; Lies Noten-van Ke-
menade; Tiny de Greef-Smulders; 
Lenie Rombouts; Jan van Stratum; Os-
car en Fritsje Haffmans- Haan; Antoi-
nette Haffmans-Loeff; Piet Geven; Ti-
nus van Gils (vanwege verjaardag); 
Lajos van der Bij; Jan Kuijpers; Piet 
Roijakkers.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Riet 
Slippens, Herikhof 32. Wij wensen fa-
milie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.
   
St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
 
Zondag 10 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers Pas-
tor F. Groot en pastoraal werker J. 
Deckers.

Misintenties 
Nellie de Greef-van Ravestein; Janus-
ke Jansen en Dora Rooijakkers; Thea 
Maas; Tiny Daniëls; Elisabeth Lutz-
Hendriksen; Martinus Donkers en 
Hanneke Donkers-van Acht; Piet en 
Miet Maas-van Berlo; Pham-Cong-
Khanh.  

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10  november 9.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.  

Misintenties
Piet Coolen; Pastor Claes; Cato Dek-
kers-Rooijakkers; Christaan en Maria 

Rovers-Van Ampting en verder over-
leden familie Rovers; Tina van Hoof.

Mededeling
In onze parochie is Tina van Hoof op 
71-jarige leeftijd overleden. Wij wen-
sen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 10 november. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: kerkelijk wer-
ker P. Flach. Medewerking van jonge-
renkoor Jocanto o.l.v. Celesta van Ber-
kel. 
 
Er is kindernevendienst. De collecte is 
voor de Voedselbank Nuenen.  U kunt 
de dienst beluisteren via onze website.
Donderdag 14 november is er weer 
Open Huis van 10-12 uur. U bent van 
harte welkom. Voor overige informa-
tie: zie onze website.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 7 nov. Eerste donderdag 
van de maand; 17.30 H. Lof; 18.30 H. 
Mis, H. Willibrordus, patroon van Ne-
derland. 
Vrijdag 8 nov. 7.15 H. Mis, gedachte-
nis van de vier H. gekroonde Martela-
ren. 
Zaterdag 9 nov. 8.30 H. Mis, wijding 
van de basiliek van de Allerheiligste 
Verlosser (St. Jan van Lateranen); ge-
dachtenis H. Theodorus, martelaar. 
Zondag 10 nov. 10.30 gezongen Hoog-
mis, 25ste zondag na Pinksteren (5de 
zondag na Driekoningen). 
Maandag 11 nov. Kloosterstilte. Feest 
van de H. Martinus, bisschop en belij-
der; gedachtenis H. Mennas, marte-
laar.  
Dinsdag 12 nov. 18.30 H. Mis, H. 
Martnus I, paus en martelaar. 
Woensdag 13 nov. 7.15 H. Mis, H. Di-
dacus, belijder.   
 
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 
040-283 45 05; e-mail: c.debeer@stpi-
usx.nl. website: www.stpiusx.nl.

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op http://www.kerkenindepeel.
sre.nl.

Informatieavond Vormsel 
Parochie Nuenen
Voor de kinderen uit onze parochie die na dit schooljaar de basisschool 
gaan verlaten is er op vrijdag 23 mei 2014 gelegenheid om het sacrament 
van het Vormsel te ontvangen.  Deken Wilmink zal voorgaan in deze vie-
ring.
Voor het ontvangen van het vormsel 
komen alle kinderen van groep acht in 
aanmerking die door het doopsel op 
weg gezet zijn naar een leven als chris-
ten. Door dit sacrament worden de 
vormelingen uitgenodigd een eigen 
keuze te maken om deze weg te blijven 
volgen.

Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Door middel van deze brief 
nodigen wij zowel de vormeling als 
zijn ouders uit voor een informatie-
avond, omdat we denken dat jullie sa-
men een keuze maken voor het vorm-
sel. Ook als u nog niet besloten heeft 
of uw kind aan het Vormsel deelneemt 
bent u van harte welkom!
Deze informatieavond wordt gehou-
den op dinsdag 12 november in het 
parochiecentrum van de H. Clemens-
kerk, Park 55 en begint om 19.00 uur. 

De verwachting is dat de informatie-
avond rond 20.00 uur zal eindigen.

De opzet van de avond is als volgt:
1.  Een algemene bezinning voor 

ouders en jongeren.
2. Het bespreken van praktische za-

ken als de inschrijving, de werkwij-
ze van het project en wat verder nog 
ter sprake kan komen.

3. De kinderen bezoeken de Kids Ex-
press. Op het kerkplein staan in 
week 46 vijf caravans van de Kids 
Express. Deze caravans bevatten 
vijf bijbelverhalen met vijftien op-
drachten voor kinderen van o.a. 
groep 8 (zie www.kids-express.nl).

Tijdens deze avond zijn inschrijffor-
mulieren in de kerk aanwezig. Indien 
u dat wenst kunt u uw zoon/dochter 
direct inschrijven. U ontvangt dan te-
vens de werkmap en de oudermap.

Wij vragen u een bijdrage in de kosten 
van € 25,- direct bij de inschrijving te 
voldoen. Indien u niet besluit om di-
rect in te schrijven dan is er een twee-
de mogelijkheid tot inschrijven en wel 
op maandag  25 november in het pa-
rochiecentrum (Park 55) tussen 19.00 
en 19.30 uur.

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

Donderdag 7 november
20.00 uur “het verschil tussen jongens en 

meisjes” basisschool de Nieuwe Linde

uitzending LON-TV
De raadsvergadering van donderdag 7 november wordt
rechtstreeks uitgezonden op LON-TV. Aanvang 16.00 uur. 
In de nieuwe Tv-uitzending die vanaf 10 november te zien is, de vol-
gende onderwerpen:
- De Sint is onderweg, hoofdpiet vraagt een beetje hulp.
- Persconferentie wethouder Wijnands over inspraak over HOV-2.
- Workshop 3D printen bij Bibliotheek Dommeldal. Informatie over 

techniek en software.
- Dementievriendelijk maken van Nuenen.
- kleurenfoto van Van Gogh-schilderij Opwettense Watermolen duikt op.
- Concertmiddag  met  Willie en zijn orkest The Old-timers in Het 

klooster.
- Biografie van een Dorp:  huisnummer 1 t/m 9 van de Beekstraat.
De uitzendingen van LON-TV zijn dagelijks te zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 21.00 en 23.00 uur. Via de site www.omroepnuenen.nl zijn 
de uitzendingen ook livestream te volgen.

kienen Lieshout
Op 8 november is het kienen met de 
Katholieke Vrouwenvereniging in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lies-
hout. De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is vanaf 19.00 uur open. Ie-
dereen is van harte welkom.
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Korfbal

P r o g r a m m a
Voetbal Zwemmen

NKV gaat met een goed 
gevoel de zaalcompetitie in
Na een korte periode van rust heeft NKV met een goede voorbereiding op 
de zaalcompetitie de toon weer gezet met overwinningen op rust roest 3 en 
afgelopen zondag DKB 1, welke een  klasse hoger speelt. NKV heeft laten 
zien dat ze er klaar voor zijn.
Een moeilijke start van de veldcompe-
titie die toch een tweede plaats op le-
verde tot nu toe, waarbij het spel 
steeds meer vorm kreeg hoopt NKV in 
de zaal deze lijn voort te zetten.
De tegenstanders verschillen niet veel 
met die van het veld. Korfbalvereni-
ging de Zwaluwen is de nieuwkommer 
uit de tweede klasse waar ze vorig jaar 
uit degradeerde. Samen met BMC zijn 
zij dan ook een van de moeilijkste te-
genstanders. De eerste wedstrijd is 
een thuiswedstrijd en wel tegen Keizer 

Karel waar men nog een appeltje mee 
te schillen heeft. Keizer Karel was 
voor NKV de enige wedstrijd die ver-
loren werd op het veld. Als NKV het 
spel speelt dat ze de laatste paar wed-
strijden lieten zien, (gedreven en de 
rust behouden) mag dit geen obstakel 
zijn.

NKV hoopt haar supporters weer in 
de thuishaven “Sporthal De Honger-
man” te begroeten. De aanvang van de 
westrijd is om 15.15 uur. 

RKSV NUENEN
Zaterdag 9 november 
Veteranen A-RKGSV  ..................... 16.15
Nederwetten-Veteranen B  ..................??
Zondag 10 november 
De Valk-Nuenen  ............................. 14.30
Desk 2-Nuenen 2  ............................ 12.00
Nuenen 3-Woenselse Boys 2  ........ 12.00
Nuenen 4-Rood Wit V 3  ............... 12.00
Tongelre 4-Nuenen 5  ..................... 13.00
Nuenen 6-Waalre 4  ........................ 12.00
Wodan 5-Nuenen 7  ....................... 12.15
Tivoli 3-Nuenen 8  .......................... 11.00
Wilhelmina Boys 5-Nuenen 9  ...... 10.00
Vessem 4-Nuenen 10  ..................... 10.00
Nuenen 11- RPC 7  ......................... 10.00
RKVVL VR1-Nuenen VR1  ........... 12.00
Nuenen VR2-Wilhelmina VR1  .... 10.00

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 9 november
Vet. De Valk - Nederwetten  ......... 15.30
Zondag 10 november
Nederwetten 1 - Den Dungen 1  .. 14.30
Pusphaira 7 - Nederwetten 2  ....... 10.00
Nederwetten 3 - Geldrop 10  ........ 10.00
Nederwetten 4 - Marvilde 8  ......... 11.00
Best Vooruit Da1 - Nederw. Da1  12.00
Unitas'59 Da1 - Nederwetten Da2 ..13.00

EMK
Zaterdag 9 november 
Wilhelmina Boys - EMK Classics  16.30
Zondag 10 november 
Waalre 1 - EMK 1 ............................ 14.30
EMK 3 - Gestel 3  ............................ 11.30
Best Vooruit 6 - EMK 4   ................ 12.00
EMK 5 - DVS 3   .............................. 11.30
EMK 6 - Best Vooruit 11   .............. 11.30
UNA/Brinvast 12 - EMK 7  ..........  10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 9 november 
Vet RKGSV – Vet RKVVO  ........... 15.30
Zondag 10 november
Tongelre 1 - RKGSV 1  ................... 14.30
Marvilde 3 - RKGSV 2 ................... 12.15
Best Vooruit 10 - RKGSV 4  .......... 10.00
RKGSV 5 - Braakhuizen 6  ............ 12.00
Dames RKGSV 1 - Dames Gestel 1 11.00

NKV KoRfbal
Zondag 10 november Hongerman
NKV 1-Keizer Karel  ....................... 15.15

EmK - Tongelre  1-1
Wie vandaag gedacht had dat het een gemakkelijke walk over voor EmK zou 
worden in deze wedstrijd kwam al snel bedrogen uit. Na balverlies door 
EmK  op het middenveld kwam Tongelre al na 4 minuten op een 0-1 voor-
sprong. 
In de 18e minuut moest doelman 
Cuppen EMK behoeden voor een 0-2 
achterstand. In de 35e minuut was er 
pas het eerste  kansje voor EMK, maar 
de doelpoging van Ronnie Jansen be-
landde in de handen van de Tongelre 
doelman. Direct daarna wist deze 
doelman ook een inzet van EMK spits 
Bijsterveld onschadelijk te maken. 
EMK liep in de eerste helft te veel te-
gen zichzelf te voetballen. 
Na rust was het de voor de zieke Ron-
nie Jansen ingevallen Roy van der Hei-
den die EMK op sleeptouw nam. De 
Tongelre doelman was in de 2e helft 
de beste man van het veld met een 

aantal uitstekende reddingen. EMK 
spits Bijsterveld zag een schot en een 
kopbal door de doelman gekeerd. In 
de 61e minuut was de beste EMK kans 
verspild aan Ruud Boerema die door 
van der Heiden vrij voor goal werd ge-
zet. Zijn inzet ging ver naast het Ton-
gelre doel. EMK kreeg in de 63e mi-
nuut toch loon naar werken via een 
schot van Roy van der Heiden dat via 
de doelman en de paal in het doel ver-
dween. Sjef Sanders kreeg aan het eind 
van de wedstrijd nog de kans op de 
overwinningsgoal, maar weer was het 
de Tongelre doelman die in dit duel de 
winnaar bleef.

Ruud Bijsterveld (EMK 9) probeert langs zijn tegenstander te komen.

rKgSV - DVS  4-1
De beste kansen waren in het begin van de wedstrijd voor DVS. Een kopbal 
en een diagonaal schot voor goal, waren de beste kansen voor DVS om op 
voorsprong te komen. Het was gerwen die na ongeveer een half uur op voor-
spong kwam. Een harde vrije trap van mike van de Berk, werd door de keeper 
weggebokst, maar precies op het hoofd van Walther van Kuringen, die prima 
inkopte. met deze stand werd de rust bereikt. Het was zeker nog niet gedaan.
Gerwen begon na de thee van meet af 
aan te voetballen en Walther wist zich 
in de tweede minuut vrij te spelen, 
maar zijn schot ging net over. In de 
25ste minuut kreeg RKGSV een straf-
schop omdat een verdediger hands 
maakte in het strafschopgebied. Mike 
van de Berk scoorde beheerst in de 
hoek. Het was ook dezelfde Mike die 
een paar minuten later op rechts door-
brak en een voorzet gaf precies op het 
hoofd van Walther van Kuringen, die 
zijn tweede inkopte. Zeven minuten 
later gaf weer Mike een prima steek-
pass aan invaller Justin Hartman, die 
alleen op de keeper af ging, deze om-

Veel medailles 
voor Z&PV Nuenen
Pas 8 en 9 jaar waren Tola adetunji en anna van Besouw toen ze afgelopen 
weekend hun eerste wedstrijd zwommen voor Z&PV Nuenen. Tijdens de 
swimkick wedstrijd in Deurne kwamen ze uit op de schoolslag en rugslag en 
namen ze direct 3 medailles mee naar huis. anna pakte brons op de 25m 
schoolslag, Tola brons op de 50m schoolslag en goud op de 25m rugslag.
De swimkick wedstrijden zijn er spe-
ciaal voor beginnende zwemmers en 
worden 4 keer per jaar georganiseerd. 
Ze worden gecombineerd gezwom-
men met de minioren-wedstrijden en 
daaraan namen voor Z&PV Nuenen 
15 zwemmers deel. De jongste in die 
groep was Chris Verhoeven (2004), 
maar met 1.17.51 en 1.30.21 op res-
pectievelijk de 100vrij en 100rug, bei-
den een persoonlijk record,  was er wel 
tweemaal goud voor hem. Persoonlij-
ke records regende het sowieso bij de 
zwemmers uit Nuenen. Voor Merel 
betekende dat direct een gouden me-
daille in 3.09.34, net als op de 200m 
vrije slag (2.30.82 PR).
Voor Flore Meulendijks waren er ook 
2 medailles, op de 100m schoolslag en 
de 50m vlinderslag. De 100m school-

slag had ze nog nooit gezwommen, 
maar met 1.50.50 schaarde ze zich di-
rect bij de beste 3. Op de 50m vlinder-
slag ging ze van 53.39 naar 47.74 en 
mocht daarmee het goud in ontvangst 
nemen. Tweemaal brons was er voor 
Pieter Tijs Nijsen, die met 1.26.90 op 
de 100m vrije slag en 1.37.33 op de 
100m rugslag zich totaal bijna 13 se-
conden verbeterde.

De gouddelver van de dag was echter 
Milan Meurs. In zijn leeftijd (2002) 
werd als enige 3 afstanden gezwom-
men en met goud op de 100m vrije 
slag (1.08.84, was 1.10.57), goud op de 
100m rugslag (1.17.69, was 1.21.95) en 
zilver op de 100m schoolslag (1.33.67) 
tekende hij dus voor 3 podiumplaat-
sen.

Swimkick en minioren zwemmers Z&PV Nuenen.

Nuenen waterpolo toont groei

alles valt op z’n plek 
tegen Hellas-glana 3
Het seizoen begon met een krappe 5-6 
overwinning in Sittard tegen Hellas-
Glana 3. Een nieuwe coach, een nieuw 
team en nieuwe tactieken zorgden voor 
moeilijkheden. Grootste fout toen: het 
niet benutten van de vele man-meers. 
Hoe anders verliep de wedstrijd afgelo-
pen zaterdag. De uitslag: 12-1. Voor het 
eerst dit seizoen viel voor Nuenen alles 
samen. Goed positiespel en een sterk 
spelende mid-voor Arne Meeldijk le-
verde in het eerste part verschillende 
man-meers op. Deze resulteerden al 
snel in een comfortabele voorsprong. 
De Limburgers wisten hier opbouwend 
weinig tegenover te zetten. Ook een 
strafworp konden ze niet verzilveren. 
Het tweede en derde part verliepen vol-
gens hetzelfde patroon. Gestaag bouw-
de Nuenen de voorsprong uit en op dat 
ene doelpunt na wist Hellas-Glana geen 
vuist te maken. Ten slotte trok Nuenen 
een eindsprint en bracht in de laatste 
seconden van de wedstrijd de eind-
stand op het bord. Het bewees zichzelf 
een grote dienst door kansen en bijna-
kansen gedisciplineerd af te maken.

Top tien klasseringen voor Z&PV Nuenen bij NK
Waar in de landelijke dagbladen de aandacht vooral uitging naar alle wijzi-
gingen bij PSV zwemmen en ranomi Kromowidjojo, waren de zwemmers 
van Z&PV Nuenen bij de open Nederlandse Kampioenschappen zwemmen 
in Dordrecht vooral bezig met hun eigen races.

Z&PV Nuenen bij NK in Dordrecht. Vlnr Martin (coach), Anneloes, Anne, Silke en Femke.

St. michielsgestel - Nederwetten  3-1
Na 10 minuten kwam St. michielsgestel op een 1-0 voorsprong door een 
kopbal van rody van Bael. Hij scoorde echter wel vanuit buitenspelpositie.
Nederwetten nam daarna het initiatief en kwam tot een aantal goede kan-
sen via Erik Foolen, Niek Evers en Toon van rooij. maar het bleef bij kansen.

St. Michielsgestel kwam in de 40e minuut via diezelfde Rody van Bael op 2-0 
door vanuit een vrije trap de bal binnen te frommelen. Dit was tevens de rust-
stand. In de 2e helft had Nederwetten een groot veldoverwicht maar doelpaal en 
lat stonden een aansluitingstreffer in de weg. In een van de uitvallen profiteerde 
St. Michielsgestel in de 77e minuut met een fraai afstandsschot in de rechter-
hoek. 3-0. Nederwetten bleef toch op zoek naar een doelpunt en wist uiteindelijk 
in de 90e minuut het doel te treffen via Toon van Rooij. Volgende week speelt 
Nederwetten thuis tegen Den Dungen.

speelde en de bal in het net legde. Jus-
tin was zojuist in het veld gekomen 
voor de man of the match Tim van 
Berlo. Hij speelde als jonkie een prima 
wedstrijd en kreeg een publiekswissel. 

In de laatste minuut kreeg DVS nog 
een strafschop en wist de eindstand op 
4-1 vast te zetten. Een belangrijke 
wedstrijd voor de punten, maar ook 
voor het beeld dat jeugdige spelers 
zich prima thuis voelen in het eerste 
team. De vaste spelers die langzaam 
terugkomen van blessures zullen zich 
weer moeten gaan bewijzen om in het 
eerste te komen.  

Dit resulteerde in drie top tien klasse-
ringen, tweemaal voor Silke Voets en 
voor de dames 4x100m vrijeslag esta-
fette. Silke (1998) kwam in de jeugdca-
tegorie op zowel de 100m rugslag als 
400m vrijeslag op een mooie plaats te-
recht. Daarnaast pakte ze met een dik 
persoonlijk record op de 200m vrije-
slag nog een 9e plaats mee en verbe-
terde ze zich met 27.80 (was 28.10) op 
de 50m vrijeslag tot plaats 16. Met An-
neloes Peulen, die als startzwemster 
een PR van 57.72 neerzette, Femke 

Hendrikx, Anne Gibbels en Silke was 
er verder nog plaats tien op de 4x100m 
vrijeslag. Met 3.57.32 waren de dames 
bovendien ruim 2 seconden sneller 
dan hun inschrijftijd. Bij de solo wed-
strijd in St. Oedenrode op zondag 
werden ook meerdere toptijden neer-
gezet. Zo wist Merel Phaff (2001) zich 
op de 200m wisselslag maar liefst tien 
seconden te verbeteren. Ze bleef met 
haar 2.43.93 nog maar drie tienden 
verwijderd van een limiet voor de Ne-
derlandse Junioren Kampioenschap-
pen eind januari 2014. Op het gebied 
van limieten voor de Regionale Kam-
pioenschappen Sprint deden Laura 
van Erp (1996) en Erica Schoenma-
kers (1999) goede zaken. Beide dames 
verbeterden zich op de 50m vlinder-
slag en met 33.98 en 35.57 doken ze 
onder de benodigde 34.00 en 36.50 
voor hun leeftijd. Voor Thomas van 
Ekert was er verder goed nieuws op de 
100m vrijeslag. Hij dook het water in 
met een persoonlijk record van 
1.03.80 en kwam eruit met 59.12. Een 

eerste keer onder de minuut en dus 
goed voor een slagroomtaart van de 
trainer!

overige opvallende tijden:
Sade Adetunji 200m wisselslag 
3.33.05, Timo Bossema 100m vrijeslag 
1.28.72, Ruben van den Brule 50m 
rugslag 47.75, Joep Dedding 100m 
vlinderslag 2.06.92, Tom van Eijk 
100vrij 1.12.22, Frederiek Geurts 
200m schoolslag 3.12.03, Bas Gibbels 
100vlinder 1.22.60, Celine Gorren 
100vrij 1.13.34, Simone Gorren 
400vrij 6.17.64, Hanneke de Groot 
400vrij 5.27.16 en 200school 3.18.06, 
Monique Huizing 100vlinder 1.25.22, 
Mateusz Kool 100vrij 1.12.22 en 
400vrij 6.39.82, Nienke Langerak 
100m rug 1.22.54, Renee van Lierop 
50vlinder 41.04, Milan Meurs 200wis-
sel 3.00.12, Simone Rietbergen 100rug 
1.43.47, Lot Sauren  400vrij 5.11.32, 
Jeroen Schelling 50vlinder 33.56, 
Susan Teijken 50vlinder 31.51, Tessa 
Verdonschot 400vrij 6.01.46, Chris 
Verhoeven 100wissel 1.26.34, Celine 
Verspage 400vrij 5.42.21, Marjolein 
Wijnen 50vlinder 36.41 en Kari van 
Zwol 400vrij 5.52.91 . 
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