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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. 

Berg. Eind 2005 begon de overdracht 
van de galerie aan de huidige eigena-
ren en konden Frans en Netty nog 
meer gaan genieten van hobby’s, va-
kanties, kinderen en kleinkinderen. 
Vanaf de zomer van 2010 wonen zij in 
een prachtig appartement in het cen-
trum van Nuenen. Op 22 november 
vieren zij hun 50 jarig huwelijk met 
familie en vrienden.

dokter schoenmaker
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 25 t/m 29 november
Telefoon 040-2951030

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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Leerlingen 
BS De Mijlpaal 
denken en 
praten mee

Prinses Colori 
geeft kleur aan 
carnaval in 
Nederwetten

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Spare-Ribs
500 gram

€ 5,-

Ontbijten 
met 
burgemeester 
Houben

Sinterklaas 
komt zondag naar Nuenen!
Aanstaande zondag, 17 november, komt de Goedheiligman weer met heel 
veel zwarte pieten naar Nuenen! Om 13.30 uur komt Hij op zijn schimmel 
aan. Hij wordt begeleid door veel muziek en zwarte pieten te paard en ver-
trekt vanaf sporthal De Hongerman in optocht richting het Park.

Sinterklaas is erg benieuwd naar de 
deels nieuwe route die de vrijwilligers 
van de Stichting Intocht Sinterklaas 
Nuenen hebben uitgestippeld:

Refeling > Wielewaallaan > Wede-
rikdreef > Vallestap > Europalaan 
oversteken naar de Parkstraat > Lin-
denlaan > Kerkstraat > Vincent van 
Goghstraat op-en-neer en tot slot 
via het Park richting Het Klooster.

De organisatie verwacht ook dit jaar 
weer heel veel kinderen langs de route 
en in Het Klooster. Na een spectaculaire 
afsluiting van de intocht verwelkomen 
de burgemeester en de jeugdburge-

meester Sinterklaas op het bordes. 
Daarna begint binnen een groot Pieten-
festijn. Kinderen kunnen zingen en 
springen met de DJ-piet in de foyer. 

Ook de Goochelpiet geeft daar een 
showtje weg. In de Pieten Academie 
kunnen kinderen hun kwaliteiten om 
later zwarte piet te worden testen en in 
de Werkplaats kunnen ze naar harten-
lust knutselen en tekenen.

Tot ongeveer half vijf is het dus één 
groot feest. De entree is gratis, dus 
zorg dat je erbij bent en laat Sinter-
klaas en zijn zwarte pieten weten dat 
ook Nuenen blij is dat zij er weer zijn!

Frans Saris en Netty Saris -       
van den Broek 50 jaar getrouwd 

Nieuw loket voor lokale 
regels rond alcoholverkoop
 
Voor lokale horecaondernemers en kantinebeheerders is een nieuw plat-
form in het leven geroepen waarop men de plaatselijke Wet- en Regelge-
ving over alcoholverkoop kan vinden. Dit initiatief werd genomen door het 
landelijk opleidingsinstituut Horeca Stichting Nederland (HSN) naar aan-
leiding van de nieuwe Drank- en Horecawet. Met ingang van 1 januari 2014 
is alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar verboden en zal de 
gemeente dit controleren en handhaven. Op horecaloket.nl/(naam van de 
gemeente*) kunnen zowel ondernemers en beheerders als handhavers alle 
belangrijke lokale informatie over de nieuwe wet vinden. HSN verzorgt in 
meer dan 80 gemeenten de cursus Sociale Hygiëne en brengt dankzij dit 
initiatief duidelijkheid in de wirwar van Wet- en Regelgeving. 

 
Vanaf begin volgend jaar zal iedere ge-
meente speciale BOA’s (Buitengewoon 
opsporingsambtenaren) in gaan zetten 
om te controleren of winkels, horeca-
gelegenheden en verenigingen geen 
drank meer verkopen aan jongeren 
onder de 18 jaar. Het is dus van belang 
dat men op de hoogte is van de regel-
geving binnen de eigen gemeente. Met 
de zoekfunctie op Horecaloket.nl 
komt men direct op het horecaloket 
van de gemeente waar het eigen hore-

cabedrijf of de vereniging gevestigd is. 
Directeur van HSN, Gabriëlla Café: 
“We merken tijdens onze cursussen 
Sociale Hygiëne en bij onze klanten-
service dat veel mensen vragen hebben 
die specifiek hun gemeente betreffen. 
Doordat er vaak onderling verschil is 
in de plaatselijke regelgeving, werd het 
steeds moeilijker om mensen goed te 
kunnen adviseren. Daarom hebben we 
voor ruim 400 gemeenten alle infor-
matie bij elkaar gezocht en voor iedere 
gemeente een eigen online horecalo-
ket gemaakt.”
Op Horecaloket.nl vindt men niet al-
leen de nieuwe Wet- en Regelgeving, 
maar ook het laatste horecanieuws en 
een horecakalender. Bezoekers kun-
nen op Horecaloket.nl gratis de nieu-
we alcoholsticker bestellen. Deze 
alcoholsticker is vanaf 1 januari 2014 
verplicht bij iedere ingang van bedrij-
ven en verenigingen waar alcohol ver-
kocht wordt.
(Op de site van de gemeente Nuenen 
zijn de nieuwe regels m.b.t. de nieuwe 
horecawet op het moment van schrij-
ven nog niet opgenomen). 

Oproep voor getuigen en schade afhandeling
Op donderdag 7 november om 17.05 uur is onze dochter door een onbekende 
automobilist aangereden op de rotonde van de Europalaan ter hoogte van 
Goossens. De onbekende automobilist is doorgereden na de aanrijding zonder 
zich om het slachtoffer te bekommeren. Hij reed in een donkere personenauto. 

We gaan ervanuit dat hij gedacht heeft dat het allemaal wel meeviel. Onze doch-
ter reed op de rotonde en is aangereden door een auto die vanaf Eindhoven 
kwam en de rotonde opreed. Er is aanzienlijke schade aan zowel de fiets als ook 
fysieke schade. We gaan ervan uit dat de automobilist de ernst van de situatie 
niet goed heeft ingeschat omdat hij/zij na het ongeval doorreed. Toch hopen wij 
dat u zich bij ons wil melden om de schade af te handelen. Ook getuigen van het 
ongeval, op dat drukke tijdstip, zijn welkom om zich bij ons te melden. Ons te-
lefoonnummer is 040-2834715.

Fam. de Vries uit Nuenen

Frans en Netty Saris 50 jaar getrouwd.

Frans Saris was tijdens zijn diensttijd bevriend geraakt met Jan, de broer 
van Netty. Jan nam Frans mee naar zijn ouderlijk huis en daar zagen Frans 
en Netty elkaar voor het eerst. Ze kregen verkering en op 15 november 
1963 gaven ze elkaar het ja-woord in Eindhoven. 

Op 22 november volgde de kerkelijke 
inzegening van hun huwelijk. Frans en 
Netty kregen 2 zonen en 1 dochter en 
zijn de trotse opa en oma van 5 klein-
kinderen. In 1977 kochten zij hun eer-
ste woning en verhuisde het gezin van 
Eindhoven naar de Vroente in Nue-
nen. Daarna zijn ze nog meerdere ma-
len verhuisd maar Nuenen altijd trouw 
gebleven. Netty heeft ruim 23 jaar bij 
C&A gewerkt. Frans zijn loopbaan, in 
het golfkarton, begon bij Philips dat 
later Empee Golfkarton werd. Maar 
Frans had ook diverse andere interes-
ses, waaronder de schilderkunst en zo 
werden Frans en Netty in 1986 de trot-
se eigenaren van Galerie Bonnard aan 
de Berg te Nuenen. Hoewel ze ver-
schillende keren zijn verhuisd woon-

den ze lange tijd in het woonhuis 
gelegen naast Galerie Bonnard aan de 

MS Collecteweek
 
Vanaf 18 november start de collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Multiple 
Sclerose is een chronische ziekte is waarvoor nog geen genezing mogelijk is. Het 
Nationaal MS Fonds financiert onderzoek naar MS en ontwikkelt behandelpro-
gramma’s die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Het geld dat wordt opge-
haald tijdens de collecteweek zal hieraan besteed worden. Ook kan gedoneerd 
worden op giro 5057 of via een sms van 2 euro naar 4333 met de woorden STOP 
MS. Zie ook www.nationaalmsfonds.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 ELDERS IN DIT BLAD

het verkeer. Ook slecht weer of andere omstandigheden kunnen het 
werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden 
langer duren of op een ander moment worden uitgevoerd. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. 

Planning
Omdat snoeiwerkzaamheden storend kunnen zijn voor broedvogels, 
wordt er altijd naar gestreefd om in de meest kwetsbare periode (tus-
sen half maart en half juli) geen snoeiwerkzaamheden uit te voeren. 
De planning van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van weersin-
vloeden zoals sneeuwval en langdurige regen. Het streven is om alle 
objecten af te ronden, bij overmacht zullen de objecten met een la-
gere urgentie doorgeschoven worden naar een volgend snoeiseizoen. 

Melding maken
Indien u een klacht of melding heeft over de werkzaamheden, kunt u 
terecht bij Meldpunt, op www.nuenen.nl.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de melding via internet door te 
geven, dan kunt u bellen met de gemeente Nuenen op telefoonnum-
mer (040) 2631631.

Vragen?
Indien u vragen heeft over het onderhoud groenvoorzieningen kunt u 
terecht bij het Klanten Contact Centrum  van de gemeente, telefoon 
040-2631631.

BESLUITEN OP GROND VAN APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen en ontheffingen:
•	 aan	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunning	en	onthef-

fing verleend voor het organiseren van een galadiner voor oud 
Prinsen van Nuenen op 23 november 2013 in een tent op het ach-
terterrein bij de Collse Hoeve aan de Collse Hoefdijk 24 (verzend-
datum 6 november 2013);

•	 aan	Skn	Weverskeshof	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	
i.v.m. de organisatie van het Kerstspel/-wandeltocht op 21 decem-
ber 2013 op het terrein van Weverkeshof aan de Jhr. Hugo van 
Berckellaan (verzenddatum 7 november 2013);

•	 aan	S.V.V.E.	de	Archipel	 is	medegedeeld	dat	geen	bezwaren	zijn	
tegen het aanpassen van het aanhangsel behorende bij de Drank- 
en horecavergunning, die op 9 februari 2011 is afgegeven voor Jo 
van Dijkhof 110 (verzenddatum 7 november 2013);

•	 aan	 carnavalsvereniging	 de	 Narre-Kappen	 zijn	 vergunningen	 en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van een feestavond, 
(jeugd)prinsenbal	en	Sinterklaasviering	in	het	weekend	van	22	tot	
en met 24 november 2013 in een tent op het Heuvelplein in Gerwen 
(verzenddatum 8 november 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	desbetreffende	besluiten	
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum (voor 
kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van het besluit, op grond 
van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	
college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA	Nuenen.

Op	grond	van	artikel	6:5	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
meldingen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtin-
gen milieubeheer zijn ontvangen van:

•	 De	heer	E.	Smulders,	Kruisakker	6	te	Nuenen.

•	 De	heer	J.C.	Bunthof,	Ter	Warden	30	te	Nuenen.

•	 Tuinbouwbedrijf	De	Haas,	Soeterbeek	3	te	Nuenen.

De meldingen betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen de meldingen bezwaar te maken. 
De meldingen zijn in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan 
van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	
van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer G. Koops van de ge-
meente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

Nuenen, 14 november 2013

COLLECTE
In de week van 17 november t/m 23 november 2013 wordt gecollec-
teerd	door	de	St.	Nationaal	MS	Fonds.

VERKEER
Intocht Sinterklaas Nuenen zondag 17 november 
Op	zondag	17	november	is	de	intocht	van	Sinterklaas	in	Nuenen.	De	
optocht vertrekt om 13.30 uur vanaf de Hoge Brake naar Het Kloos-
ter	aan	het	Park	waar	Sinterklaas	officieel	zal	worden	ontvangen.	De	
weg	voor	Het	Klooster	tussen	Vincent	van	Goghstraat	en	Kloosterpad	
is dan afgesloten tussen 13.30 en 15.30 voor alle verkeer.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 19 november 2013 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	R.	Vrolijk	tegen	het	

besluit van 5 juni 2013 betreffende het verzoek om informatie;
•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	door	P.	Hotterbeekx	en	het	

bezwaar	ingediend	namens	T.	van	Uden	tegen	het	besluit	van	22	
juni 2012 betreffende het plaatsen van een airco en ventilatiekanaal 
op restaurant De Lindenhof en tegen het besluit van 22 augustus 
2013 betreffende de aanpassing van een ventilatiekanaal, een af-
voerpijp en airco-unit op restaurant De Lindenhof, gelegen aan de 
Beekstraat 1 te Nuenen;

•	 om	21.15	uur	het	bezwaar	ingediend	door	J.	van	Santvoort	tegen	
de planschadebesluiten van 11 september 2013 betreffende de 
percelen	Bloemhoefstraat	11,	Ten	Hout	2	en	Ten	Hout	4	te	Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN
Thema: Snoeiwerkzaamheden in plantsoenen
Met de winter in het vooruitzicht breekt de tijd aan om de groenvoor-
zieningen in de gemeente te verzorgen en in gereedheid te brengen 
voor het volgende groeiseizoen. 
Een van de verzorgingsmaatregelen is het snoeien van de beplantingen 
waar dat nodig is. De winterperiode van november t/m half maart is 
bij uitstek de meest geschikte periode om te snoeien en om houtop-
standen te dunnen. In deze periode is er geen blad aan de bomen, 
staat de groei van de planten stil en ook het dierenleven staat op een 
laag pitje. Er zijn verschillen in snoeimethoden. Deze onderstaande 
informatie geeft u inzicht in de redenen waarom we soms zo rigoureus 
moeten snoeien in de plantsoenen.

Dunnen
Struiken	kunnen	zo	dicht	op	elkaar	staan	dat	daardoor	de	verdere	
groei wordt belemmerd. 
In	dat	geval	wordt	een	aantal	exemplaren	er	uitgenomen	of	wegge-
zaagd, zodat de struiken die overblijven de ruimte krijgen om te 
groeien. Dit noemt men dunnen.
Door te dunnen, krijgen de overblijvende bomen en heesters meer 

ruimte om uit te groeien. De mooiste, gezondste en sterkste bomen 
worden	zo	gespaard.	Als	deze	maatregel	achterwege	blijft	ontstaat	
een slappe beplanting, bestaande uit dunne stammetjes. 
De kronen van de afzonderlijke bomen krijgen dan te weinig licht en 
de kronen kunnen onvoldoende uitgroeien. De vitaliteit van de be-
planting wordt te gering, waardoor de levensduur van de bomen enorm 
afneemt.

Afzetten
Hieronder verstaan wij het afzagen (=afzetten) van alle struiken tot 
op ongeveer 10 cm. boven de grond. De achterblijvende stobben, dit 
zijn korte stompjes die nog boven de grond uitsteken, kunnen daarna 
weer uitgroeien tot goede struiken. Deze maatregel wordt meestal 
toegepast bij beplanting die te ver is uitgegroeid. 
Er wordt altijd geprobeerd om te voorkomen dat plantsoenstroken er 
na een snoeibeurt kaal uitzien. Meestal lukt dat ook wel maar helaas 
niet altijd. De beplanting herstelt zich echter in het algemeen vrij snel 
zodat kale plekken meestal binnen een jaar of twee behoorlijk zijn 
dicht	 gegroeid.	 Van	 de	 andere	 kant	 komt	 het	 ook	 voor	 dat	 dichte	
groenstroken nabij bepaalde plekken (bijvoorbeeld bij scholen, wan-
delplekken) via een dunning juist transparant worden gemaakt om 
daarmee het toezicht c.q. de veiligheid te verbeteren. 
Door meer open groenvoorzieningen wordt namelijk de mogelijkheid 
van sociale controle verbeterd.

Snoeien in plantsoenen
Het eigenlijke snoeien heeft in de plantsoenen een viertal doelen:
•	 om	de	bloem	-	en	besvorming	van	bepaalde	soorten	te	bevorderen,	

net als in tuinen;
•	 om	bodembedekkende	heesters	voldoende	dicht	 te	krijgen,	dat	

beperkt groei van onkruid;
•	 om	een	vrije	doorgang	te	houden	op	wegen,	voet-	en	fietspaden;	
•	 om	vrij	uitzicht	voor	het	verkeer	te	bevorderen	als	de	beplanting	

te hoog is geworden.
 
Snoeien van de bomen
Als	een	boom	voldoende	ruimte	heeft	om	te	groeien,	is	het	meestal	
niet	nodig	om	de	bomen	te	snoeien.	Sterker	nog,	bomen	zijn	het	mooist	
zonder	er	aan	te	snoeien.	Vooral	in	woongebieden	en	langs	wegen	is	
het niet altijd mogelijk om bomen uit te laten groeien. 
Bij snoeien worden er wonden gemaakt en het bladoppervlak vermin-
dert.	Als	de	plantsoenendienst	van	de	gemeente	gaat	snoeien	probeert	
ze de boom zo min mogelijk te beschadigen: takken worden daarom 
in een zo vroeg stadium gesnoeid, zodat het oppervlak van de wond 
niet te groot wordt. Daarbij halen we niet meer dan 20 % van de to-
tale bladmassa weg, zodat een boom zich goed kan herstellen.

Hoe snoeien we?
We snoeien op verschillende manieren.
•	 Als	de	boom	klein	is,	kan	met	een	stokzaag	vanaf	de	grond	gesnoeid	

worden. 
•	 Naarmate	een	boom	groter	wordt,	zullen	we	met	een	bijpassende	

hoogwerker in de boom moeten. 
•	 Waar	we	met	een	hoogwerker	niet	bij	kunnen	dienen	we	met	behulp	

van klimtechnieken de boom snoeien.

Wettelijke eisen
Het is wettelijk vereist dat er bij wegen een minimale doorgang van 4 
meter is, met name vanwege het vrachtverkeer. Om daarvoor te zorgen 
moeten vaak alle takken van de bomen langs wegen tot een hoogte 
van zes meter gesnoeid worden. Dit in verband met het zgn. 'door-
hangen' door bijvoorbeeld vruchtdracht, regen en groei. 
Door te snoeien, zorgen we er onder andere ook voor dat er geen 'ge-
vaarlijke' takken in de boom zitten. Dit zijn takken die, als ze naar 
beneden komen, voor gevaarlijke situaties zorgen (denk bijvoorbeeld 
aan storm/harde wind). Om dit te voorkomen, proberen we iedere 
boom één keer per 5 jaar te snoeien. Jonge bomen snoeien we overi-
gens	vaker:	dit	noemen	we	‘begeleidingssnoei.'

Thema: Inboet en renovatie van beplanting
In het plantseizoen, van half november tot half april, vindt op verschil-
lende plekken in Nuenen inboet en renovatie plaats. Inboet betreft 
onder andere het vervangen van een aantal bomen waarop herplant-
plicht van kracht is. Daarnaast zullen ook een aantal kruispunten waar 
in het verleden met regelmaat gesnoeid moest worden ten behoeve 
van de verkeersveiligheid worden aangepakt. 

Inboet
Inboet is het vervangen van uitgevallen bomen of beplanting. Het 
vervangen kan bijvoorbeeld nodig zijn bij einde levensduur, verkeers-
veiligheid, inrichtingsproblemen en ongewenst medegebruik of als 
planten het eerste groeiseizoen niet hebben overleefd. Bij het inboeten 
gaat	het	meestal	om	een	enkel	exemplaar,	maar	het	komt	ook	voor	
dat een groter deel van de beplanting niet aanslaat. Mogelijke oorza-
ken	zijn:	vandalisme,	ziekte,	extreme	weersomstandigheden,	slechte	
kwaliteit plantmateriaal, sortimentsfout of slechte groeiplaatsom-
standigheden. 

Renovatie
Renoveren	is	het	vervangen	van	de	oude	door	nieuwe	beplanting	bin-
nen dezelfde beheergroep. Een heestervak blijft dus een heestervak. 
Wel kan het een overweging zijn om de keuze van het sortiment aan 
te	passen.	Renoveren	is	daarmee	geen	bezuinigingsmaatregel,	maar	
wel een belangrijke beheermaatregel om het beeld op orde te houden. 
Maar ook om er voor te zorgen dat plantvakken binnen de normen 
voor het onderhoud beheerd kunnen blijven worden.

Ongemak
Gedurende de snoeiperiode zal er enig ongemak zijn van bijvoorbeeld 
machinegeluiden. Ook is het mogelijk dat u gevraagd wordt uw auto 
elders in de straat te parkeren. Of straten en wegen worden gedeelte-
lijk afgesloten om het snoeien en het inboeten mogelijk te maken. Dit  
zal dan vooraf worden aangegeven. Dit kan zorgen voor overlast in 

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.



  

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: 15 & 16 Nov: 
erwtensoeppakket, panklaar, 1/2 kilo  1,35
Spliterwten, per pak  ...................... 0,89
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 18 November:

boerenkool, panklaar, per zak  ........ 1,49
DINSDag 19 November:

chinesekool, panklaar, 1/2 kilo  ..... 0,99
WoeNSDag 20 November:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............. 0,99
DoNDerDag 21 November:

gekookte bietjes, 1/2 kilo  ..... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 15 t/m 21 Nov:

Friet aardappels, hele kilo  ..... 0,89
Jonagold appels, hele kilo  ..... 1,25
ei-salade, 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
De Rundvlees Weken!!

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

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

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

 samen van € 14,95 
nu € 8,95

GEVULDE KOEKEN
 4 + 1 GRATIS

PEPERKOEK ( met en zonder kandij )

 € 2,25
FRANSE CROISSANTS  

 2 + 1 GRATIS
PEPERNOOTCAKETAARTJE  

 € 4,00
HEEL GRAAG TOT ZIENS

IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Bij 3 Kogelbiefstukken 
.........GRATIS pakje Croma 
100 gr. Gebraden Rosbief +
100 gr. Bouillon Salade  ..... 3,50
Rambolletje
100 gram ......................................2,25

Roerbakken!!!
Lekker en Snel Klaar.

Rib Eye Reepjes
100 gram ......................................2,20
Worstjes en Zo
100 gram ......................................1,50
Haas in ‘t Groen
100 gram ......................................2,10
Broodjes Bestellen? 

Gebruik onze App!

SPecIal

geldig 11 t/m 16 november

 

Voetreflextherapie Nuenen 
Linda van Boekhout 
 

www.voetreflex-nuenen.nl 
040-7873644 

 

Bij vergoeding uit aanvullende verzekering 
 betaalt u geen eigen risico 
Aangesloten bij VNRT RBNG  

Vmbo informatie-avond met Horizon workshops: 
dinsdag  19 november 2013 van 19.00 - 20.30 uur 
Leerlingen van groep 7 en 8 maken o.a. kennis met onze horizongebieden in de onderbouw. 
Ouders krijgen informatie over onze nieuwbouwlocatie Oude Bossche Baan.

Groep 8 leerlingen kunnen zich aanmelden voor het 
schooljaar 2014-2015 op de volgende data:
dinsdag  26 november 2013 van 17.00 - 21.00 uur
woensdag  27 november 2013 van 13.30 - 16.00 uur
Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken van 18 t/m 22 november.

Locatie Avignonlaan

Avignonlaan 11, 5627 GA Eindhoven, telefoon: 040-264 53 64

(vanaf schooljaar 2014 - 2015: locatie Oude Bossche Baan)

Vmbo informatie-avond 
& vooraanmelding

Start op 

‘t Stedelijk 

Oude Bossche 

Baan 

locatie Avignonlaan / Oude Bossche Baan

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel

STIJLVOLLE KEUKENS
op maat en naar wens gemaakt



De meest gewilde opties zijn tijdelijk standaard op de Toyota Aygo Now en Yaris Now. En je krijgt ook nog eens € 1.500,- extra 
inruilwaarde! Bij de Aygo Now en Yaris Now zijn centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD speler 
met MP3-aansluiting, elektrische ramen voor en airconditioning allemaal bij de prijs inbegrepen. Bij de Yaris Now komen daar ook nog 
eens een USB-aansluiting, meegespoten deurgrepen en (elektrisch verstelbare) buiten spiegels bij. Met de extra inruilwaarde is er al 
een Aygo Now vanaf € 8.090,- en een Yaris Now vanaf € 11.990,-. Let op: per 1 januari 2014 gaat de BPM (belasting) op de Aygo en Yaris 
omhoog. Profi teer nu nog van de huidige lage prijs en kom snel langs in onze showroom! 

Brandstofverbruik (556/2011F/EC, EC/630/2012F) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 5,2 l/100 km (19,2 km/l), CO2 99-119 gr/km.
Prijzen incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld zijn de Aygo Now 5- deurs met Sportpakket vanaf € 8.930,- en de Yaris Now met 15” Pavona velgen 
van € 12.951,-. Actieperiode loopt van 01-11-2013 t/m 31-12-2013 (mits geregistreerd voor 01-01-2014). Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 
of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.

Tijdelijk standaard op de Aygo Now en de Yaris Now 
en € 1.500,- extra inruilwaarde!

€ 8.090,-
incl. € 1.500,- extra inruil

Vanaf

€ 11.990,-
incl. € 1.500,- extra inruil

Vanaf

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

OP = OP
SUPER 

KORTING 
van 50% tot 

75%

SLECHTS 4 DAGEN!! WOENSDAG 13 TOT EN MET ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013

Dorpsstraat 95   Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   www.lenssenmannenmode.nl   |   info@lenssenmannenmode.nl

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

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

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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.

Rond de Linde ook 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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rijdt. Oversteken met de fiets of te voet is best makkelijk, zelfs zonder 
drukknopje. Op de site en tijdens de informatieavonden kan je op 
filmpjes zien hoe het functioneert. De klankbordgroep is ook in Hil-
versum gaan kijken.

Inloopsessies kom kijken, kom vragen!
Ook benieuwd hoe voorrangspleintjes functioneren? Tijd voor tech-
nische uitleg? Of juist behoefte om een mondelinge inspraakreactie 
te geven? Dat kan tijdens twee zogenaamde inloopsessies. Kom gerust 
een keer binnenlopen voor extra uitleg in het gemeentehuis (spreek-
kamer 2):
•	 Woensdag	20	november	(16.00	–	19.00	uur)
•	 Donderdag	21	november	(16.00	–	19.00	uur)
•	 Dinsdag	3	december	(16.00	–	19.00	uur)

Inspraak Europalaan/ HoV2 

Inspraak 
Tot en met 5 december 2013 loopt de inspraak voor de Europalaan. 
Nuenenaren, maar ook mensen van buiten de gemeente, belangheb-
bend of niet, voorstander van één van de varianten of juist van een 
heel andere idee, iedereen mag zich laten informeren over de plannen 
en een mening geven.
•	 Inspraakavond	1	 	 	 	 	

Maandag	25	november	(20.00	–	22.00	uur;	inloop	vanaf	19.30	uur)
•	 Inspraakmiddag
 Donderdag	28	november	(15.00	–	17.00	uur;	inloop	vanaf	14.30	uur)
•	 Inspraakavond	2
 Donderdag	28	november	(20.00	–	22.00	uur;	inloop	vanaf	19.30	uur)
De middag en avonden vinden plaats in de raadszaal in Het Klooster 
in Nuenen.

Hoe zien die varianten eruit?
De varianten bestaan uit variant 1a, 1b en 1c en variant 2. Op onder-
staande afbeelding staan variant 1c en 2. Op de tekeningen zijn alle 
varianten in groter formaat te bekijken.

In	de	ene	groep	varianten	(1	a	t/m	c)	wordt	de	Europalaan	over	de	
volle lengte van 3 kilometer, tussen de Dommel en ’t Pluuke, gerecon-
strueerd. Het ontwerp met voorrangspleintjes kan je toepassen op 
alle	kruisingen,	binnen	het	nieuwbouwplan	Nuenen-West,	maar	ook	
in een langgerekte vorm tussen de Geldropsedijk en de Parkstraat (1a). 
De verschillen zitten in de mogelijkheid linksaf te slaan vanuit de Park-
straat (1b) en ook nog vanuit de Geldropsedijk (1c). 
Bij de andere variant (2) wordt alleen het deel tussen de Dommel en 
de Geldropsedijk helemaal opnieuw ingericht. Op het deel tussen 
Geldropsedijk en ’t Pluuke worden dan alleen nieuwe verkeerslichten 
geplaatst en wordt de weg niet vervangen maar opgeknapt, om hem 
weer een paar jaar berijdbaar te houden. 
De belangrijkste keuzemogelijkheden liggen dus op het smalle deel 
van de Europalaan tussen de Geldropsedijk en de Parkstraat. Deze 
varianten hebben allemaal verschillende voor- en nadelen. 

Voorrangspleintjes 
Het is begrijpelijk dat er vragen zijn over de voorrangspleintjes. Dit is 
immers een nieuw fenomeen in de regio. Bij die pleintjes heeft verkeer 
op de Europalaan voorrang, net zoals nu. Alleen als er een bus aan-
komt wordt dat verkeer even stilgezet. Die pleintjes hebben ongeveer 
de vorm van een rotonde. Voordeel is dus ook dat verkeer minder snel 

VErVolG ElDErs In DIT BlaD

Scheiden doe je samen    
bij Het Scheidingshuys 
(Echt)paren die besluiten hun leven niet meer gemeenschappelijk voort te 
zetten doen er goed aan voor de afwikkeling van hun scheiding een goede 
scheidingsbemiddelaar in de arm te nemen. Die bespaart niet alleen op de 
kosten, maar zorgt er bovendien voor dat het hele proces soepel verloopt. 
Daarbij worden emotionele, financiële en fiscale zaken niet uit het oog ver-
loren. Bij de afwikkeling van een scheiding denkt het merendeel van de 
paren die het treft in de eerste instantie aan het inschakelen van een advo-
caat, of zelfs twee als ze er onderling niet uitkomen of bellen met het juri-
disch loket. Dit is echter niet nodig. Goedkoper en effectiever is het inscha-
kelen van een goede scheidingsbemiddelaar. 
Het Scheidingshuys is een landelijke 
organisatie. In de regio’s Midden- en 
Noord Limburg en Brabant is Astrid 
Larue uw bemiddelaar en aanspreek-
punt. Zij is jurist en werkt vanuit haar 
eigen Scheidingshuys. Larue onder-
streept dat de scheidingsbemiddelaar 
meer expertise in huis heeft dan de ad-
vocaat om het scheidingsproces voor 

beide partners tot een goed einde te 
brengen. De consument heeft belang 
bij kwaliteit. Vooral de laatste jaren is 
er mede door de verslechterde econo-
mische omstandigheden een explosie-
ve toename te merken van het aantal 
scheidingen. Astrid Larue: ”Een advo-
caat kijkt alleen naar de juridische as-
pecten. Met mijn expertise kijk ik veel 

breder. Ik houd niet alleen rekening 
met de juridische, maar ook met de 
emotionele, financiële en fiscale aspec-
ten. Dit heeft een duidelijke meerwaar-
de, tegen bovendien aanmerkelijk lage-
re kosten. Vaak werkt een advocaat met 
een uurtarief beginnend bij circa € 200 
en zelfs oplopend tot het dubbele. Er-
van uitgaande dat de afhandeling van 
een scheiding al snel tussen de 20 en 30 
uur behelst, dan kun je uitrekenen hoe 
hoog de rekening van de advocaat uit-
valt. Ik verzorg de hele afhandeling van 
een scheiding vanaf het intakegesprek 
tot en met afhandeling rechtbank voor 
een afgesproken all-in prijs. Overigens 
heb ik het dan niet alleen over echt-
scheiding, maar ook over ontbinding 
van geregistreerd partnerschap of be-
eindiging van een samenleving.” 
Het Scheidingshuys, Astrid Larue. 06 
539 72 748  E-mail: larue@scheidings-
huys.nl. www.scheidingshuys.nl, zie 
regio’s Midden- en Noord Limburg en 
Brabant.

Woningbouw 
op voetbalvelden Nederwetten?
Is dit een goed idee of zijn er volgens jou andere mogelijkheden? Denk en 
praat mee op de Informatie/discussiebijeenkomst over de visie hoe Neder-
wetten er op langere termijn kan uitzien.

Op dit moment wordt voor Neder-
wetten een structuurvisie voorbereid. 
Uitgangspunt daarbij is een eerder 
raadsbesluit waarbij Nederwetten kan 
groeien naar ca. 1200 inwoners. Dit 
om de leefbaarheid van deze kleine 
kern op langere termijn veilig te stel-
len. 

Voordat er een advies uitgebracht 
wordt aan het college wordt aan de in-
woners van Nederwetten en andere 
betrokkenen de gelegenheid geboden 
om ook hun ideeën en meningen in te 
brengen. 

Daarvoor is op 19 november een in-
formatie/discussieavond georgani-
seerd.
Aan de orde komt dan o.a. de vraag 
aan hoeveel en welk soort woningen 
er op termijn behoefte is. Ook zal er 
gesproken worden over beschikbare 
locaties zoals de bolle akker en een 
mogelijke verplaatsing van de voetbal-
velden.

Dus heb je een visie hierover en wil je 
meepraten kom dan 19 november 
20.00 uur in de Koppelaar.
Dorpsraad Nederwetten
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Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Zoals zovele inwoners van Nuenen volg ik, ook enigszins sceptisch, de politieke 
verwikkelingen in Nuenen. Onze politici willen Nuenen onafhankelijk en als dat 
echt niet lukt,  dan maar met Geldrop&Mierlo en Son&Breugel, maar never nooit 
bij Eindhoven.
Ik heb mijn twijfel over dit streven. Samen met deze dorpen is immers meer van 
hetzelfde.
Zitten wij daar, gewone burgers van Nuenen,  op te wachten?
Ik geloof niet dat wij er zoveel op achteruit gaan als wij bij de gemeente Eindhoven 
horen.
Gezien de situatie waarin onze politici ons de laatste 10 jaar gemanoeuvreerd 
hebben is het misschien wel een heel goed idee. Grote vraagstukken zoals infra-
structuur, wonen en bedrijvigheid kunnen mogelijk beter in groter verband en  
door professionelere bestuurders opgepakt worden dan door de nu, zowel interne 
als met elkaar rollebollende dorpsraden.
Gezegd wordt dat opgaan in Eindhoven betekent dat we niks meer te  vertellen 
hebben. Maar wat zie ik, als eenvoudig burger, dat Nuenen de laatste 10 jaar zelf 
bereikt heeft?
Ons wordt voorgehouden dat wij, als randgemeente , moeten bouwen voor Eind-
hoven. Vandaar Nuenen West.  Maar was het niet dat we vooral onze kas moesten 
spekken?
 
Ik vraag mij af of Eindhoven hier zelf wel  had willen bouwen? Eindhoven heeft im-
mers dringend behoefte aan groen, heeft de dommelvallei welhaast heilig ver-
klaard  terwijl de randgemeenten staan te dringen om in de woningbehoefte van 
Eindhoven te voorzien.  Deze willen ook allemaal de kas spekken. Verder is het 
streven van Nuenen toch : ”de stad op afstand”, terwijl we nu het laatste bietje 
groen wat ons scheidt zelf volbouwen. Voor het verkeer wordt deze wijk  geen aan-
winst.  De doorstroming naar Woensel en A2/A58/A50 wordt opnieuw en ernstig  
bemoeilijkt. En met  de Noordoostcorridor wil het ook niet echt opschieten. We 
zijn tegen, of eventueel voor als het  op de grond van de buurman komt, maar die 
denkt er helaas ook zo over. Bereikbaarheid is echter een wezenlijk item voor zowel 
wonen als bedrijvigheid en wij lopen ernstig achter. Daar gaat ook de HOV en 
welke vorm dan ook geen oplossing voor bieden. Wel hebben we Eeneind II gerea-
liseerd.  Een bedrijventerrein dat helaas slecht bereikbaar is. Een vrachtwagen 
moet dwars door het centrum van Geldrop of Eindhoven om op de snelweg te ko-
men. En dit voor een bedrijventerrein dat volgens wikipedia,  producten voor de 
wereldmarkt produceert! Bedrijventerreinen horen juist daar te liggen waar goede 
aan- en afvoer gewaarborgd is en dat is volgens mij niet in een gebied waarvan ik, 
als onwetende Nuenense burger, dacht dat het als groene zone tussen Eindhoven 
en Helmond bestempeld was.  De toekomst van Nuenen ziet er niet goed uit met 
het voortzetten van het huidige beleid. Hoogtijd voor een andere koers . Ik zie voor-
delen in een samenwerking met Eindhoven.  Veel Nuenenaren hebben immers  al 
een band met Eindhoven. We gaan er shoppen, naar de bioscoop, theater en PSV.  
Het heeft tal van voorzieningen waar we graag gebruik van maken en misschien 
moeten we dan ook bereid zijn er iets aan mee te betalen. Daar staat tegenover 
dat ik niks met Son of Geldrop heb. Behalve vrienden/familiebezoek kom ik er zel-
den. Ik vrees dat dit voor veel Nuenenaren geldt! Ik vraag mij wel eens af wat een 
Nuenense belangenraad voor elkaar had gekregen als we al lang samen met Eind-
hoven opgetrokken waren? En het stemmen wordt ook veel eenvoudiger: allemaal 
op de politieke partij Nuenens Dwers.
Die partij die aansluiting met Eindhoven nastreeft,  heeft mijn stem.

 
Charles Smeijers, 

van Duynhovenlaan 5,  Nuenen.
 

Goed voorbeeld doet volgen?
Binnen enkele Geldropse plaatselijke politieke partijen is, evenwel uit bittere 
noodzaak, een samengaan tot stand gekomen. De lokale partij Onafhankelijk 
Geldrop-Mierlo (OGM) sluit zich, vanwege gebrek aan aanwas, aan bij de plaat-
selijke partij Democratische Groepering  Geldrop (DGG). Een goede zaak. Immers 
eendracht maakt macht en voor een betere en efficiëntere bestuurbaarheid van 
een gemeente is het alleen maar een goede en gezonde  zaak dat zo min mogelijk 
partijen aan tafel zitten om over de belangen van de burgers te praten en beslis-
sen. Immers is het niet zo: zoveel heren/vrouwen, zoveel zinnen? Met maar liefst 
negen partijen nu (vier landelijke- en vijf  lokale partijen) is het vaak moeilijk ker-
sen eten met elkaar. En het kan alleen nog maar erger worden, want bij de komen-
de raadsverkiezingen in 2014 zullen er naar alle waarschijnlijkheid zelfs elf par-
tijen meedingen naar de slechts negentien ‘fel begeerde’  pluche raadszetels.  Het 
vooruitzicht:, onbestuurbaarheid van de gemeente ten top, zou men zeggen.  Dat 
hoeft echter niet. Het voorbeeld van Geldrop volgend, zouden, omwille van een 
goede bestuurbaarheid van Nuenen, de plaatselijke partijen zoveel mogelijk sa-
men moeten gaan of in ieder geval vergaand gaan samenwerken, waardoor ze niet 
alleen het merendeel van de beschikbare raadszetels zouden behalen, maar ook 
nog eens daardoor het merendeel van wethouders in het college kunnen gaan clai-
men. In Nuenen zijn ze toch zo erg voor samenwerking,  ja met andere buurge-
meenten dan, waarover overigens de burgers niet naar hun mening is gevraagd, en 
alleen als doel de zelfstandigheid  van de gemeente te redden en herindeling te 
voorkomen. Prima, maar laat de lokale partijen eerst bij zichzelf beginnen en over 
hun eigen schaduw heenstappen om een onderlinge  samenwerking cq het samen-
gaan te bewerkstelligen, zodat één groot blok gevormd kan worden tegenover de 
landelijke partijen.
In de huidige  Nuenense politieke situatie zal één of enkele lokale partijen wel een 
illusie blijven, zeker als het merendeel van de nu zittende (ex-)raadsleden, na de 
aanstaande gemeenteraadverkiezingen,  weer terug willen komen op het pluche. 
Tenzij de Nuenense kiezer op tijd inziet dat men van deze ongezonde versnippe-
ring van politieke partijen af wil.

Rens Kuijten, 
Vondelstraat 7, Nuenen(Door redactie ingekort)

Acht avonden 
rikken bij NKV
Ook dit jaar zal er in de komende 
wintermaanden weer gerikt worden 
in de kantine van NKV aan het Wet-
tenseind te Nuenen. Deze acht 
avonden zijn op vrijdag van 20.00 
uur tot ongeveer 22.30 uur. De eer-
ste rikavond is op 22 november.

Elke avond wordt een dagwinnaar be-
kend gemaakt. Deze zal dan een kleine 
dagprijs ontvangen. Iedereen die mi-
nimaal vijf van de acht avonden aan-
wezig is geweest, dingt mee naar de ti-
tel Rikker van NKV 2013-2014. Heeft 
men meer dan 5 avonden mee gekaart 
dan tellen de vijf beste resultaten. Ge-
zelligheid staat voorop, ook de nog 
niet zo ervaren rikker mag gewoon 
mee doen.

Iedereen die mee wil doen, kan om 
20.00 uur komen op een van de ge-
plande vrijdagavonden. De kosten om 
een avond mee te kaarten zijn 1 euro, 
inclusief het eerste kopje koffie of 
thee. Bel voor vragen met 040-
2833476 of 040-7872604.

Winteractiviteiten 
KBO Lieshout 
Op woensdag 27 november organi-
seert Seniorenvereniging KBO 
Lieshout weer Samen Uit Eten. Dit 
jaar is dat een dinerbuffet in restau-
rant Grotels Hof in Bakel.

Op dinsdag 10 december vertrekt de 
bus om 10.00 uur vanaf het Dorpshuis 
voor een dagexcursie naar de stad 
Munster in Duitsland. In het centrum 
zijn diverse kerstmarkten op loopaf-
stand van elkaar. Als afsluiting is er 
een diner in Waldrestaurant Annaber-
gerhof in Haltern. Terugkomst in Lies-
hout rond 22.00 uur.
Op dinsdag 17 december is de Kerst-
viering in zaal De Koekoek, aanvang 
14.00 uur. Koor Vogelenzang is van de 
partij, verdere invulling van het pro-
gramma volgt.

Voor alle activiteiten kunnen leden 
van KBO Lieshout zich aanmelden bij 
De Inloop, iedere dinsdag van 10.00 
uur tot 11.30 uur en van 19.00 uur tot 
20.00 uur in het Dorpshuis in Lies-
hout.

Uit d’n hoek…
Spulgoed

Mijn dochter van 2 vraagt sinds kort om de ‘aaipet’. Swipen kan ze ook al.
 Deze week zat ik door een speelgoedboekje te bladeren. Het is 
tegenwoordig een hele catalogus met een apart hoofdstuk elektronica. 
Is dat nog wel speelgoed? Een simpele tol is er niet meer bij. Over een 
paar jaar willen ze eigen mobiele telefoons en tablets. Je wilt dat ze niks 
te kort komen maar soms heb ik toch mijn twijfels over hoeveel en wat ze 
allemaal moeten hebben.
 Je ontkomt er niet aan, de moderne technologie. Het is net zoiets 
als rekenen, schrijven en lezen. Het is de toekomst. Zolang het maar niet 
gaat overheersen.
 Ik ga eens op zoek naar een spelletje Mikado.

Edwin Coolen

Twee extra voorstellingen ‘Gif’ 
door De Lindespelers
Naar aanleiding van het succes van het toneelstuk Gif, eind oktober in de 
Weverkeshof, speelt toneelvereniging De Lindespelers twee extra voorstel-
lingen: op 22 november in gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen en op 
23 november in De Koppelaar in Nederwetten. Beiden beginnen om 20.15 
uur.

‘Gif ’ gaat over mensen die proberen te 
leven met ‘wat er niet is en wel had 
moeten zijn’. Auteur Lot Vekemans 
oordeelt niet over haar personages, 
maar dringt diep door in het menselijk 
tekort. Haar stuk is een intense dia-
loog tussen twee mensen die blijven 

Ontbijten met    
burgemeester Houben
Al vroeg naar het gemeentehuis om te gaan ontbijten met de burgemeester. Dat 
overkwam de leerlingen van groep 3b van BS De nieuwe Linde. Samen met hun 
juf Esther Valk en Marjo Smulders mochten ze aanschuiven aan een goed gevul-
de ontbijttafel in de werkkamer van burgemeester Maarten Houben. De leerlin-
gen voelden zich meteen op hun gemak en veel aanmoedigingen hadden ze niet 
nodig. Hagelslag, kaas, broodjes en krentenbollen. Het vloog naar binnen. En 
aan gespreksstof geen gebrek. Terwijl de burgemeester gepassioneerd door-
praatte over zijn ambt, smeerden de kinderen hun boterhammen en werd er 
flink gegeten. Samen met de leerkrachten hadden de kinderen heel veel vragen 
voorbereid.
Maarten Houben is een van de 200 burgemeesters, Nederland heeft er 407, die 
dit jaar meedoen aan het burgemeestersontbijt. Het burgemeestersontbijt is een 
nieuw onderdeel binnen het Nationaal Schoolontbijt. Na afloop gaf de Nuenense 
burgemeester de kinderen een cheque van € 125,-  voor het goede doel: dit jaar is 
dat War Child en Bake for Life.

zoeken naar dat ene woord, die ene 
beweging waarin het verleden tot rust 
zou kunnen komen.
Na een scheiding van zes jaar ontmoe-
ten een man en een vrouw elkaar voor 
het eerst weer, op de plaats waar hun 
enige kind begraven ligt. De reden 
voor hun samenkomst is een brief 
waarin de verplaatsing van het graf 
van hun kind wordt aangekondigd, 
omdat er gif in de bodem is gevonden. 
Steeds meer blijkt hoe het gestorven 
kind hun beider levens vergiftigd 
heeft. Allebei zijn ze verscheurd door 
verdriet, maar ze slagen er niet in om 
samen te rouwen.

Spelers: Peter Dirne & Linda Jacobs. 
Regie: Martin Bergmeijer. Kaarten 
zijn te reserveren via www.lindespe-
lers.nl.

Fietsverlichtingscontroles:   
de resultaten
In het kader van de landelijke actie: Ik wil je zien en de regionale actie Help 
Brabant mee op weg naar nul verkeersdoden heeft VVN Nuenen de afgelo-
pen weken 951 fietsen gecontroleerd op deugdelijke verlichting en reflectie. 
780 op 6 verschillende Nuenense basisscholen en het Pleincollege en 171 
fietsen op twee zaterdagen bij de winkelcentra Parkhof en Kernkwartier.

Op het Pleincollege zijn 501 fietsen 
gecontroleerd met hulp van de Fiet-
sersbond afdeling Nuenen en andere 
vrijwilligers. Kleine reparaties werden 
ter plekke verricht bij de winkelcentra 
in samenwerking met Wielershop Ru-
bino. Dat was nodig voor 254 fietsen. 
De reparaties bestonden onder andere 
uit het vervangen van batterijen en 
lampjes, repareren van bedrading, op-
heffen corrosie en slechte contacten 

 

en het plaatsen van achterlichtunits, 
reflectoren, dynamodopjes en ook 
bellen. Reparatie ter plekke bleek niet 

mogelijk in 65 gevallen, meestal door 
het totaal ontbreken van een deel van 
de verlichting.

Iedereen waarvan de fietsverlichting 
en de reflectie op banden, trappers en 
achterzijde in orde was, ontving een 
attentie voorzien van de logo’s van de-
ze actie. Het aantal reparaties laat zien 
dat fietscontroles zinvol zijn. Tot slot 
boetes: Rijden zonder voor- en/of ach-
terlicht kost in 2013  € 50,-. Geen re-
flectie op achterzijde, trappers of wie-
len kost € 35,-. 

Fietscontrole bij het Pleincollege Nuenen.

Citaat van de Week

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

‘Wie men is hangt af van de plaats en de tijd. 
Het staat niet zo vast.’

Ian Buruma 
– jurist (1951)
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Workshopaudities 
toneelproductie 
Interact Dans 
Theater 
Wil jij meewerken aan een grote to-
neelproductie in 2015? Meld je dan 
aan voor de workshop-audities op 24 
november 2013 voor de nieuwe thea-
terproductie van Interact Dans Thea-
ter. De bedoeling van de workshops is 
om kennis te maken met de verschil-
lende theaterdisciplines. Je bent de he-
le dag bezig met dans, zang, spel en 
muziekbeleving. Je maakt kennis met 
verschillende docenten met wie je tij-
dens de voorbereidingen van de pro-
ductie regelmatig gaat samen werken. 
Je leert de groep kennen en kunt deze 
dag voor jezelf uitmaken waar je goed 
in bent en naar welke uitdaging jij op 
zoek bent. Inschrijven voor de work-
shop kan alleen via de website van In-
teract Dans Theater. Ga naar www.in-
teractdanstheater.nl en kijk onder 
‘coming up’ en vul het inschrijfformu-
lier in. De kosten om deel te nemen 
zijn 5 euro. Voor een lunch en drinken 
wordt gezorgd. De workshopaudities 
starten om 10.00 uur en duren tot 
17.30 uur en vinden plaats op het No-
valis College aan de Sterrenlaan 16 te 
Eindhoven. De repetities voor de 
nieuwe toneelproductie starten in ja-
nuari 2014.

Peter Hendrickx 
nieuwe voorzitter 
CDA-Nuenen c.a.
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering  6 november jl. van het 
CDA-Nuenen is met algemene stemmen Peter Hendrickx gekozen als voor-
zitter van het CDA in Nuenen c.a.
Peter leidde al als vicevoorzitter het 
CDA in Nuenen nadat de vorige voor-
zitter, Tom van der Boomen in het 
voorjaar tot de fractie was toegetre-
den. Peter Hendrickx woont nu 23 jaar 
in Nuenen en verbleef met zijn gezin 
(Mieke Hendrickx-Dijkstra en drie 
kinderen die inmiddels de deur uit 
zijn) zowel in het dorp Nuenen als ook 
in Nederwetten en nu sinds zeven jaar 
in Gerwen. Peter heeft in de auto-in-
dustrie gewerkt in verschillende ma-
nagementposities en doet dat nu nog. 

Van huis uit katholiek, was hij langere 
tijd voorzitter van het bestuur van de 
Protestants Christelijke basisscholen 
in Nuenen en jarenlang actief in ver-
schillende vrijwilligerstaken binnen 
de Protestantse Gemeente Nuenen. 
CDA in de praktijk van het gewone le-
ven dus. We wensen onze nieuwe 
voorzitter alle succes toe en gaan als 
CDA afdeling Nuenen c.a. met ver-
trouwen met hem de toekomst van 
Nuenen mee invullen.

CDA-Nuenen c.a. 

VVD staat aan de basis van 
financieel herstel Nuenen c.a.
Een jaar geleden nam de VVD-fractie het initiatief tot het instellen van een 
werkgroep uit de raad met als opdracht het minimaliseren van de verliezen 
in het grondbedrijf en het op orde brengen van de positie van de Algemene 
Reserve. Later werd daar aan toegevoegd het doorlichten van reserves en 
voorzieningen.
De VVD-fractie heeft in belangrijke 
mate in de persoon van Peter Uipkes 
(VVD-raadslid) de kar getrokken in 
deze werkgroep, die met recht de 
naam werkgroep Weg naar Herstel 
kreeg. Want dat is het.
De resultaten spreken boekdelen; me-
de door de inspanningen van de gehe-
le werkgroep, ondersteund vanuit het 

De Rommelvallei    
stemt tot nadenken
Zoals u van Lijst Pijs/van Bruggen gewend bent nog wat passages uit de 
laatste raadsvergadering. Bij het onderwerp de Mijlpaal werd gesteld dat er 
geen geld meer zou zitten in de pot onderhoud voor scholen. Nauwelijks vijf 
minuten later werd in de raad opgemerkt dat er nog € 500.000,-- in deze pot 
zou zitten. 

Jubileumconcert 
Punt & L 
uitverkocht
Het jubileumconcert van het muzi-
kale trio Punt & L in het centrum 
van Gerwen is helemaal uitver-
kocht. 

Ondanks dat de tent vergroot is zodat 
er nog meer fans terecht zouden kun-
nen, waren ook deze 100 extra kaarten 
binnen een dag uitverkocht, zodat op 
vrijdagavond 22 november 750 men-
sen samen een jubileumfeest met Jef-
frey, Rini en Tanco kunnen vieren. 
Nieuwe aanvragen voor kaarten kun-
nen dus helaas niet meer gehonoreerd 
worden. Vanwege het groot aantal 
mensen is de openingstijd van de tent 
met een half uur vervroegd. Vanaf 
19.30 uur kunnen de toeschouwers de 
eerste sfeer al proeven van dit muzi-
kaal festijn dat veel verschillende sur-
prise acts bevat.

Kinderen brede school 
Vrouwkensakker genoten van 
verantwoord ontbijt
De kinderen van brede school Vrouwkensakker vulden donderdagochtend 
7 november hun magen op een heel verantwoorde manier. Evenals voor-
gaande jaren namen ze deel aan het Nationaal Schoolontbijt en genoten van 
de gezonde lekkernijen. Dit keer jaar werkten supermarkt C1000 en bak-
kerij Schellens met hun producten mee aan de geslaagde maaltijd in de 
klaslokalen van de kids.
Niet alleen de leerlingen van basis-
school De Nieuwe Linde schoven bij 
de gedekte tafels aan, maar ook de kin-
deren van peuterspeelzaal ’t Dwerslig-
gertje en kinderdagverblijf Korein 
Kinderplein. Na afloop gingen de niet 
gebruikte etenswaren naar de Voed-
selbank Nuenen, om ze onder hun le-
den te verdelen. In groep 6B van de 
Nieuwe Linde kreeg het ontbijt een 
extra feestelijk tintje. Meester 
Humphrey van Mierlo vierde er zijn 
verjaardag en de leerlingen sneden ge-

zamenlijk de feesttaart aan. De negen-
jarige Kyra van Dijk volgde met 
pretoogjes haar leraar. Maar het feest-
gebak liet ze toch onaangeroerd. “Ik 
lust geen taart”, verontschuldigde ze 
zich. Des te meer had ze van het ont-
bijt genoten. “Ik had zoveel zin in deze 
dag dat ik vanmorgen al om zes uur 
wakker werd. Het was echt heel bij-
zonder om zo met de hele klas gezellig 
te eten. Vooral de krentenbol vond ik 
lekker en de jus d’orange was het ge-
zondste.”

Bestaansrecht bewezen van 
dorpsraden en wijkraad 
Combinatie Nuenen c.a. vindt dat het nut van de dorpsraden van Gerwen en 
Nederwetten en de wijkraad Eeneind ruimschoots is bewezen in de afgelopen tijd. 
De dorpsraden en de wijkraad vormen 
een brug tussen de burgers en het ge-
meentebestuur. De raden mogen ge-
vraagd en ongevraagd hun adviezen 
uitbrengen over zaken die in hun dorp 
of wijk spelen en de leefbaarheid ten 
goede komen. Zo waren er vorig jaar 
de integrale dorpsontwikkelingsplan-
nen, de zogeheten IDOP’s, waar de ra-
den vorm en inhoud aan konden ge-
ven. De centra van Gerwen en van het 
Eeneind hebben een ware metamorfo-
se ondergaan en ook in Nederwetten 
heeft het IDOP er aan bijgedragen dat 
de leefbaarheid aanzienlijk is verbe-
terd. Zo is er de Piet Rendersbrug over 
de Dommel gerealiseerd, waardoor 

vanuit Nederwetten een prachtige 
verbinding met het natuurgebied Bokt 
voor wandelaars is ontstaan. Als in 
maart volgend jaar de verkiezingen 
voor de gemeenteraad worden gehou-
den, kunnen de inwoners van Gerwen, 
Nederwetten en het Eeineind niet al-
leen hun stem uitbrengen voor de ge-
meenteraad, maar zij kunnen ook 
stemmen voor een nieuwe samenstel-
ling van hun eigen dorps- of wijkraad. 

Gezien de bereikte resultaten hoopt 
Combinatie Nuenen c.a. dat de inwo-
ners van Gerwen, Nederwetten en het 
Eeneind van dit kiesrecht veelvuldig 
gebruik zullen maken.

Kids Express 

Kids Express staat nog tot en met zaterdag 16 november op het kerkplein voor de 
H.Clemenskerk in Nuenen. 5 Caravans met daarin 5 bijbelverhalen en 15 op-
drachten voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Dat is de Kids Ex-
press, een gezamenlijk project van JOP, KerkinActie en het Nederlands Bijbelge-
nootschap. Kinderen ontdekken in de KIDS Express dat zij het verschil kunnen 
maken in de wereld om hen heen.

ambtelijk apparaat en college ziet het 
financiële plaatje van de gemeente 
Nuenen er nu aanzienlijk beter uit dan 
een jaar geleden. 
Het Eindhovens Dagblad sprak afgelo-
pen week van een "frisse wind" en van-
uit de Provincie kwamen voorzichtig 
lovende woorden.
Terecht; van een sterk negatieve alge-
mene reserve is deze nu omgeslagen 
in een positief saldo; eind 2015 ver-
wachten we het minimaal vereiste ni-
veau ruim te bereiken. De VVD zal het 

herstelbeleid de komende periode 
voortzetten.
Het vorige college heeft de OZB aan-
zienlijk verhoogd om de begroting 
sluitend te krijgen; ons college presen-
teerde nu een sluitende meerjarenbe-
groting zonder verhoging van de OZB.
Op initiatief van de VVD-fractie is 
middels een amendement, onder-
steund door meerdere fracties, de 
OZB verlaagd met 5%; een positief sig-
naal aan de Nuenense bevolking.
Een deel van de exorbitante verho-
ging, afgelopen jaar door het vorige 
college doorgevoerd, is teniet gedaan. 
Wij vinden dit een eerste stap.
Door blijvend te werken aan het finan-
ciële herstel mag u van ons in de toe-
komst verdere lastenverlichtingen 
verwachten. Het VVD-motto bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
is "Niet doorschuiven, maar aanpak-
ken". Dat hebben we al gedaan en daar 
gaan we mee verder.

De vergadering ging gewoon door 
maar wat nu wel of niet waar is werd 
verder niet behandeld. Leningen aan 
Helpt Elkander ter grootte van ca. € 17 
MIO. die niet zijn afgedekt en middels 
onze aangenomen motie nu ter repa-
ratie voorliggen.  Deze gang van zaken 
is fnuikend voor onze gemeenteraad 
en komt er op neer dat men niet 
(meer) weet hoe het zit met de finan-
ciën en zekerheden van onze gemeen-
te. Het blijft soms gissen en wij willen 
dat dit stopt. Er dient een jaarrekening 
en begroting te komen waaruit alle 
vuil is verdwenen en men met een 
schone lei kan beginnen.

Zo ook hebben wij onze twijfels over 
nut en noodzaak van D (R) ommelval-
lei. Een meerderheid van de raad (lijst 
Pijs/van Bruggen was tegen) heeft in 
het verleden groen licht gegeven voor 
dit vehicle. Laten we op voorhand 

vaststellen dat wij in het geheel niet 
tegen samenwerking zijn. Echter de 
wijze waarop Dommelvallei zijn vorm 
heeft gekregen keuren wij af. Alle poli-
tieke groeperingen wilden Dommel-
vallei, maar wel met de nadrukkelijke 
eis dat Nuenen c.a. zelfstandig moet 
blijven. Er is een gedrocht ontstaan 
met weinig democratisch gehalte. Een 
politiek speeltje dat een nieuwe be-
stuurslaag heeft tussengevoegd. De 
kosten weet men prima op te som-
men. Op vragen van onze fractie aan 
B&W  welke efficiencyvoordelen met 
deze samenwerking worden behaald, 
bleef men het antwoord schuldig. Dit 
betekent dat er tot in lengte van jaren 
geld bij moet. 

Dit is koren op de molen van Geldrop/
Mierlo en Son en Breugel, want wie 
wil er nu met een financiële manke-
poot volledig samengaan. 
Er is nog volop werk aan de winkel. De 
financiële huishouding moet zo snel 
mogelijk op orde gemaakt worden. Dit 
is de noodzakelijke basis van waaruit 
Nuenen c.a. toekomstplannen kan 
maken. Wij willen ervoor gaan en 
doen een beroep op de lokale partijen 
om er gezamenlijk voor te zorgen dat 
Nuenen c.a. ook in de toekomst een 
mooi dorp blijft.

Lijst Pijs/van Bruggen. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Kids Society Erica 
in acties voor Prithipura 

Laura Lemmens en Casper Jansen overhandigen namens alle kinderen van de 
BSO Kids Society Erica een cheque van 1700 euro aan Marcel Reintjes en Bart 
Bolwijn van de Stichting Prithipura. Dinsdag werd dat bedrag onthuld op de 
locatie aan de Ouwlandsedijk.
De kinderen, in de leeftijd van vier tot twaalf, hebben dat geld het afgelopen 
jaar bij elkaar gekregen met allerlei activiteiten, zoals pannenkoeken bakken, 
knutselen, zelf appelmoes maken, koekjes bakken en een flessenactie.
Er was voor iedereen een cadeautje uit Sri Lanka: zelfgemaakte vriendschaps-
bandjes. De Stichting Prithipura zet zich namelijk in voor tehuizen van kinde-
ren met een beperking in Sri Lanka. Kids Society Erica steunt de Stichting 
sinds 2007. De overhandiging was tevens de start van nieuwe activiteiten voor 
het goede doel. Op alle BSO locaties van Kids Society Erica zijn er in novem-
ber en december weer acties voor Prithipura.
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Nieuws met zaken

In die 20 jaar hebben we een vaste 
groep gasten om ons heen opgebouwd 
die ervoor zorgen dat we een menu-
kaart hebben die afgestemd is op de 
wensen van de gasten. Natuurlijk 
houdt Roxis ook rekening met de sei-
zoenen en is daarom nu ook ingesteld 
op het wildseizoen.

‘Budget’ kaart
Daarnaast vinden de uitbaters van 
Roxis  dat ze niet stil moeten zitten en 
zijn steeds op zoek naar nieuwe uitda-
gingen. Geïnspireerd op de crisis voe-
gen ze nu een ‘Budget’ kaart toe aan de 
reguliere menukaart. ”Simpel  gezegd 
willen we uit eten gaan, bereikbaar 
maken voor iedere Nuenenaar”, ver-
volgen Rocco en Marjoh. Het is een 
kaart met Oerhollandse gerechten 
waarop o.a. een gehaktbal, halve haan, 
een stamppotje of draadjesvlees, 
hangop en rabarber of een advocaatje 
met slagroom staan.

Alles zelf gemaakt in eigen keuken en 
elke twee weken wisselend. De prijs 
van een hoofdgerecht ligt tussen de      
€ 7,50 en € 12,50. Daarbij kan een klein 
flesje wijn gebruikt worden van € 4,50. 
Een positief gevolg van de budgetkaart 
is dat vele vaste gasten een keer extra 
komen eten omdat ze voor deze prijs 
en omdat ze weinig tijd hebben, niet 
willen koken. 

Restaurant Roxis 
brengt nieuw concept
Door Gerrit van Ginkel

“Na een bestaan van ruim 20 jaar willen we een aanpassing doen op onze 
bestaande kaart”, vertellen Rocco  en Marjoh Sijbers van Restaurant Roxis, 
op een moment dat ze even de boel de boel laten. Het ondernemende paar 
vindt dat gastvrijheid en de gemoedelijke Brabantse sfeer hand in hand 
kunnen gaan met een juiste prijs/kwaliteitverhouding.  

De Vrijwilligerspolis Nuenen
Al vele jaren kent gemeente Nuenen collectieve verzekeringen voor vrijwil-
ligersorganisaties en hun vrijwilligers in de gemeente: de Vrijwilligerspolis. 
Om het belang te onderstrepen van vrijwilligerswerk voor de samenleving 
wordt de Vrijwilligerspolis gratis door de gemeente aangeboden. Gemeente 
Nuenen verzekert alle vrijwilligers automatisch onder de vrijwilligerspolis, 
inclusief de bestuurdersaansprakelijkheid van alle organisaties.
Verzekeringen
Het verzekeringspakket van de Vrij-
willigerspolis bestaat uit verzekerin-
gen tegen de risico’s van aansprake-
lijkheid en ongevallen. Vanaf 1-1-2014 
is ook de bestuurdersaansprakelijk-
heid collectief verzekerd. 
De wettelijke aansprakelijkheidsver-
zekering biedt dekking voor schade 
aan anderen / “derden”  veroorzaakt 
door bestuur en vrijwilligers tijdens 
werkzaamheden voor de organisatie. 
De ongevallenverzekering biedt scha-
devergoeding aan vrijwilligers, na een 
ongeval overkomen tijdens werk-
zaamheden voor de organisatie, inclu-
sief het komen van en gaan naar acti-
viteiten. Onderdeel daarin is de casco 
- schade dekking van privé auto’s van 
vrijwilligers. Onder de Vrijwilligers-
polis zijn verzekerd: de organisatie 
zelf, de vrijwilligers van de organisatie, 
stagiaires in het kader van School 
Maatschappelijke Stages en verkeers-
regelaars.

De Bestuurdersaansprakelijkheidver-
zekering biedt dekking als bestuursle-

den van een stichting of vereniging 
anderen financiële schade toebrengen. 
Dan kan – onder voorwaarden – het 
bestuurslid of het gehele bestuur per-
soonlijk aansprakelijk gesteld worden 
voor deze schade. De nieuwe Bestuur-
dersaansprakelijkheidverzekering 
dekt dit risico per 1-1-2014 af.

De werkzaamheden ten behoeve van 
de collectieve verzekeringen worden 
door Vrijwilligerspunt Eindhoven uit-
gevoerd, zoals informatievoorziening, 
registratie van organisaties, schade-
melding en bijhouden van het schade-
verloop. AUB schademeldingen bij 
Vrijwilligerspunt Eindhoven indienen. 
Schademelding kan rechtstreeks via 
de website van Vrijwilligerspunt Eind-
hoven.

Registratie
De collectieve verzekeringen gelden 
automatisch voor alle vrijwilligersor-
ganisaties en “mix”- organisaties in 
Nuenen met hun vrijwilligers. Vrijwil-
ligersorganisaties dienden zich hier-

Voorlezen voor  kinderen vanaf 8 jaar
Woensdag 20 november is het de dag 
van de kinderrechten.  Waarom wordt 
deze dag gehouden?

Elk kind heeft recht op zorg, een dak, 
kleding, eten en onderwijs enz.…. 
Maar niet elk kind heeft het zo goed 
als de kinderen in Nuenen e.o. Daar-
om denken we op deze dag speciaal 
aan deze kinderen. In de bibliotheek in 
Nuenen wordt er een verhaal voorge-
lezen over een “Circus in een vreemd 
land”.

Het begint om 14.00 uur, 14.45 uur, 
15.30 uur en 16.00 uur. Het duurt on-
geveer een half uur. 

Het wordt georganiseerd door Am-
nesty International  Nuenen.

Osteopathie valt niet onder  
het eigen risico
Als Osteopaat merk ik dat veel van mijn patiënten niet op de hoogte zijn van 
het feit dat een behandeling door een Osteopaat geheel of gedeeltelijk ver-
goed wordt uit het aanvullende gedeelte van de zorgverzekering.

Deze vergoeding wordt dus niet afgetrokken van het eigen risico en is een behan-
deling van een Osteopaat in vele gevallen kosteloos.  Steeds meer  mensen ko-
men voor een preventieve  APK keuring. Preventie is het toverwoord.Voorko-
men is beter dan genezen. Signaleren van bepaalde symptomen is van wezenlijk 
belang voor uw gezondheid. Dus mocht u vanwege rug, nek, schouder, arm of 
beenklachten hulp nodig hebben kunt u een afspraak maken via 040-293907 of 
06-55713664. Op de site www.raaijmakers-osteopathie.nl staat een overzicht 
van de klachten waarvoor u terecht kunt.

Adri Raaijmakers bezig met een behandeling.

Deze week:  
-  Coppelmans

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
06 - 48 69 89 19
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Rocco heeft nog een ander nieuwtje: 
”Wij zijn na 20 jaar weer eens geopend 
met de Kerst. Omdat we nu in de moge-
lijkheid zijn ons volledig op ons restau-
rant te richten tijdens de Kerstdagen, 
hebben we besloten een Kerstdiner te 
serveren”. 
Voor reserveringen en meer informa-
tie hierover: www.roxis.nl  of tel. 040 - 
2837763, Restaurant Roxis, Parkstraat 
2,  5671 GG, Nuenen.

voor in het verleden aan te melden bij 
Vrijwilligerspunt Eindhoven. De aan-
meldingsplicht is vervallen. 

ALLE vrijwilligersorganisaties met 
hun vrijwilligers zijn direct en auto-
matisch verzekerd onder de Vrijwilli-
gerspolis. Wel worden organisaties 
verzocht om, als zij nog niet eerder 
waren aangemeld, zich bij Vrijwilli-
gerspunt Eindhoven als verzekerde 
organisatie uit Nuenen te laten regis-
treren. Ook al is het voor deelname 
aan de verzekeringen niet meer nodig, 
registratie van organisaties is makke-
lijk bij informatievoorziening en scha-
debehandeling.

Info
Nadere informatie over de Vrijwilli-
gerspolis, bijvoorbeeld de polisvoor-
waarden en het registratieformulier 
kan worden ingewonnen bij Vrijwilli-
gerspunt Eindhoven. Alle informatie 
is ook te vinden op de website: www.
vrijwilligerspunteindhoven.nl/vrijwil-
ligerspolis Daar treft u ondermeer 
aan: de brochure, polisvoorwaarden, 
registratieformulier en het schadefor-
mulier. Ook voor de extra Casco-Ob-
ject dekking bij evenementen kunt u 
Vrijwilligerspunt Eindhoven benade-
ren.

Vrijwilligerspunt Eindhoven, 
Wouter Smith. 
Algemeen e-mailadres: 
de.vrijwilligerspolis@vrijwilligers-
punteindhoven.nl
Website: www.vrijwilligerspunteind-
hoven.nl/vrijwilligerspolis
Telefoon: 040 - 219 33 99. Buiten kan-
toortijden bij calamiteiten 06 - 20 880 
957.
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Lampionnen voor de Sint
Vrijdagavond 22 november 2013

Op vrijdagavond 22 november a.s. wordt  Sinterklaas op een 
feestelijke manier ontvangen door het winkelhart van Nuenen.
Vanaf 18.00 uur kunnen kinderen gratis lampionnen krijgen 
bij de pieten op het Parkhof en na afloop het cadeautje ophalen
Hierna kan dan Sinterklaas feestelijk ontvangen worden 
op een podium voor het Parkhof.

Deze ontvangst gaat groots verzorgd worden door:
P3: drie zingende vrouwelijke pieten, zeer bekend uit Spanje
2 dance: dansende pieten uit ons eigen Nuenen.
Pleun Bierbooms, onze plaatselijke en landelijk bekende zan-
geres. Dj Friso: de disco waar Sint fan van is.

Ook is in het winkelhart van Nuenen van 17.00 uur 
tot 20.00 uur een Friet-Piet aan het werk.

Omdat er veel kinderen verwachten worden zal de Parkstraat 
voor de veiligheid tot 21.00 uur voor verkeer worden 
afgesloten en zullen de hulptroepen van de Sint een oogje 
in het zeil houden om alles goed te laten verlopen.
Tot vrijdag-avond 22 november 2013.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Organisatie: Aanvang om 18.00 uur in de Parkstraat Nuenen
GRATIS lampionnen en cadeautje voor elk kind
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Niek Van der Zanden vertrekt 
bij Eenbes Basisonderwijs
Niek van der Zanden, voorzitter College van Bestuur van Eenbes Basison-
derwijs, gaat deze organisatie verlaten. Hij heeft dan bijna 12 jaar leiding 
gegeven aan de Stichting. 
Op 12 december is zijn afscheid in 
Nuenen. In een brief aan alle mede-
werkers van de Stichting heeft hij gis-
teren zijn vertrek laten weten. Van der 
Zanden meent dat het goed is als ie-
mand anders leiding gaat geven aan de 
toekomst van Eenbes: “we staan aan 
de vooravond van een nieuwe beleids-
periode. We gaan een nieuwe koers-
kaart schrijven voor de periode 2014-
2018 waarin we gaan nadenken over 
het bieden van kwalitatief goed en 
sterk onderwijs in een periode van 
krimp. Daarnaast speelt mee dat ik 
meer balans wil brengen tussen mijn 
werk en privéleven”. De Raad van Toe-
zicht beraadt zich over de opvolging 
van de heer Van der Zanden. 

Van der Zanden is trots op wat hij 
heeft bereikt: “We zien de leerop-
brengsten van ons onderwijs  stijgen. 
De resultaten van onze tevreden-
heidsonderzoeken onder medewer-
kers, leerlingen en ouders 
laten een duidelijk stijgende lijn zien”. 
Ook zijn onze scholen goed op orde: 
veel schoolgebouwen zijn 
fors gemoderniseerd of nieuw ge-
bouwd”. Niek van der Zanden (58) is 
een onderwijsman in hart en nieren. 
Zijn eerste functie in het onderwijs 
was die van directeur op basisschool 

Nummer 26, 
woonwinkelen 
vanuit je eigen huis
 
Als je op zoek bent naar leuke woon-
decoratie maar geen zin hebt om de 
deur uit te gaan, is het de moeite 
waard om eens een kijkje te nemen 
op www.nummer26.nl 
 
Rianne de Gooijer, geboren en opge-
groeid in Nuenen en inmiddels woon-
achtig in Ospel, is sinds enkele maan-
den een eigen webwinkel Nummer 26 
begonnen.
Zij verkoopt zelfgemaakte, gerestylde 
en ook nieuwe woondecoratie. De col-
lectie blijft binnen hetzelfde kleuren-
palet van zwart, wit, grijs en naturel. 
Hout is het meest gebruikte materiaal, 
maar het wordt gemengd met produc-
ten van glas, metaal en canvas. Van 
stoere krukken tot tekstborden, hon-
denmanden van veilingkisten, hangers 
voor aan de deur, opbergsystemen 
voor visitekaartjes en folders en nog 
veel meer. En mocht je op zoek zijn 
naar een specifiek product maar heb je 
niet precies gevonden wat je zocht? 
Mail dan even naar info@nummer26.
nl  en vraag naar de mogelijkheden. 
Regelmatig komen er nieuwe produc-
ten in het assortiment, dus het is de 
moeite waard om regelmatig eens een 
bezoek te brengen aan www.num-
mer26.nl   

Politieberichten
Woninginbraken Nuenen
De politie ontving dit jaar, tot 8 november, in totaal 81 aangiften van wonin-
ginbraken. De norm woninginbraak gaat verder dan ons klassieke beeld van 
het openbreken van deuren of ramen. Ook pogingen, insluipingen en 
inklimmingen worden als woninginbraak geregistreerd. Dat nuanceert het 
aantal, maar betekent niets voor de slachtoffers. 
Inbraken tasten de privacygevoelens 
en zekerheden van de slachtoffers aan. 
"Ze zijn in mijn huis geweest en heb-
ben mijn spullen meegenomen" zijn 
veelgehoorde reacties. Een woningin-
braak overkomen is emotioneel en be-
tekent ook materiele zorgen. In veel 
gevallen worden portemonnees, com-
municatiemiddelen (gsm/tablet/lap-
top) en sieraden gestolen. Kent u uw 
sieraden en kunt u ze omschrijven. 
Hebt u er foto's van? Moeten er (bank)
passen geblokkeerd worden? Bent u 
uw rijbewijs of identiteitsbewijs kwijt-
geraakt? Kunnen de daders met het 
gestolene op uw naam financiële ver-
plichtingen aangaan? Bent u verze-
kerd en voldoet deze inbraak aan de 
gestelde voorwaarden? Allemaal vra-
gen die achteraf gesteld worden. 

En toch, het risico dat u in de gemeen-
te Nuenen slachtoffer wordt van wo-
ninginbraak, afgezet tegen het aantal 
inwoners en woningen, is gelukkig 
klein. Van de 81 geregistreerde inbra-

ken waren er 18 pogingen. In 30 geval-
len is er sprake geweest van insluiping, 
inklimming of kon men op een andere 
manier, dus zonder verbrekingen, de 
woningen binnen komen. Het lijkt er 
op dat een flink aantal van deze "in-
braken" voorkomen had kunnen wor-
den. Eerdere politie-preventieacties 
beamen deze aanname. 

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger 
Nuenen

Van ‘kraai’ naar eigentijdse uitvaartverzorger
De dood betekende vroeger onvermijdelijk de rit naar het mortuarium waarna 
de zware gang volgde naar kerk en begraafplaats, met enkel religieuze rituelen. 
Er was geen ruimte voor persoonlijke inbreng. De uitvaartmedewerkers zorgden 
voor de logistiek, een troostend gebaar was een uitzondering.

Gelukkig heeft de tijd niet stil gestaan  
in de uitvaartbranche. De ‘kraai’, de 
sombere man in zwart kostuum en in de  
ogen van nabestaanden symbool van 
de dood, heeft plaats gemaakt voor de 
moderne, empatische uitvaartverzorger,  
man of vrouw. Deze fungeert meer en  
meer als steun en toeverlaat voor de na- 
bestaanden en biedt hen een luisterend  
oor. Het afscheid is veel persoonlijker  
geworden, men kan nu afscheid nemen 
zoals men dat wenst; thuis of in een  
uitvaartcentrum, continu of op afspraak.  
De uitvaart zelf is steeds vaker een mo-
nument voor de overledene; een afscheid 
waar in ook het leven wordt gevierd. 

Deze benadering vraagt om een flexi-
bele opstelling en eigentijds denken. 
Ons bedrijf Van der Stappen Uitvaart-
verzorging heeft zich in haar 90-jarig  
bestaan ontwikkeld tot een vertrouwde, 
moderne organisatie, een begrip in de 
regio. Een particuliere onderneming  
die garant staat voor een persoonlijk  
afscheid, met betrokken medewerkers 
en alle diensten in eigen beheer. Wij 
onderscheiden ons in diversiteit; alles  
is bespreekbaar. Onze uitvaartverzorger  
ontzorgt de nabestaanden met prakti- 
sche hulp en kennis van lokale gebruiken.  
Zo kunnen nabestaanden zich focussen  
op het afscheid, zonder enige zorg om 
de verdere organisatie. 

We besteden veel tijd aan voorlichting 
door open dagen en voorgesprekken. 

Waarom we dat doen? We vinden het 
belangrijk dat ook u nadenkt over uw 
eigen uitvaart. Door nu al uw wensen 
in ons document ‘Mijn uitvaartwensen’ 
te vermelden, kunnen we straks het  
afscheid verzorgen, waar u zelf voor 
gekozen heeft. Dit draagt ook bij aan 
een meer geleidelijke en natuurlijke 
manier van rouwverwerking voor uw 
nabestaanden.

Het lidmaatschap van branchevereniging 
BGNU en het Keurmerk Uitvaart-
zorg zijn stille getuigen van de profes- 
sionaliteit van Van der Stappen Uitvaart- 
verzorging. Wij zijn samen met u op 
weg naar een persoonlijk afscheid; 
professioneel en betrokken. De zwarte 
kraai is voor altijd gevlogen, het is tijd 
voor menselijkheid en betrokkenheid. 
Bij een overlijden is het dus tijd voor  
Van der Stappen Uitvaartverzorging.

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

A D V E R T O R I A L

De Masten in Rosmalen, toen nog als 
jongste directeur van Nederland. In 
1989 werd hij directeur van basis-
school De Raagten in Beek en Donk 
die hij in 2002 verruilde voor de func-
tie van algemeen directeur van Eenbes 
en in 2008 voor die van bestuursvoor-
zitter. 

Eenbes Basisonderwijs is een Stich-
ting waar 27 basisscholen onder vallen 
uit de gemeenten Geldrop-Mierlo, 
Nuenen, Laarbeek en Heeze. Dagelijks 
wordt onderwijs geboden aan circa 
5.500 leerlingen. De Stichting telt on-
geveer 500 medewerkers.

Het versterken en ondersteunen van 
zorg voor elkaar is van toenemend 
belang. In de promotiecampagne 
“voor & met elkaar, natuurlijk!” zijn 
ook basischolen actief!

Klas in actie: 
Eenbes basisschool Sint Jozef in Ne-
derwetten.

Op donderdag 31 oktober hebben 13 
kinderen uit groep 7/8 van Eenbes ba-

sisschool Sint Jozef in Nederwetten 
her en der in Nederwetten mensen ge-
holpen. Er werden bladeren geharkt, er 
werd voorgelezen en er is een herfst-
wandeling gemaakt. Dit allemaal in het 
kader van de actie ‘Voor en met elkaar’, 
opgezet door de gemeente Nuenen en 
GGD Brabant-Zuidoost. Het doel van 
de actie is om mensen bewust te ma-
ken van de positieve rol die zij kunnen 
spelen in de eigen buurt of omgeving. 
De kinderen hadden vooraf samen ge-

          

Wat doe jij voor een ander…..?

Meer informatie?
Servicepunt, Berg 22C, 5671, CC Nue-
nen, 040 - 283 16 75, gemeentehuis@
nuenen.nl

Eén groepje van twee kinderen heeft 
voorgelezen.

inventariseerd wat je allemaal voor een 
ander kunt doen en hebben uiteindeijk 
vier activiteiten gekozen. Vervolgens 
hebben de kinderen een brief opge-
steld om aan bewoners uit Nederwet-
ten te vragen of ze iets konden beteke-
nen op donderdag 31 oktober van 
12.45 - 14.15 uur. Deze brieven werden 
op verschillende plekken in Nederwet-
ten rond gedeeld. Uiteindelijk hebben 
acht kinderen verspreidt in Nederwet-
ten bladeren geharkt. 

En één groepje heeft een                       
mooie herfstwandeling gemaakt.

Nee, er werd niet alleen met bladeren 
gegooid. Dat was speciaal voor de fo-
to!

Country  dansen  
in Mariahout
Komende zaterdagavond 16 novem-
ber organiseert The Black Longhorn 
weer de maandelijkse Country 
Dance Party op CD muziek in de 
zaal van het Buurthuis in Maria-
hout. 

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden keurig achter elkaar gezet 
door Country-DJ Henk. 

De nadruk ligt hierbij op echte coun-
try muziek. Volop genieten dus en al-
leen kijken mag ook. Aanvang is 20.00 
uur bij The Black Longhorn: Buurt-
huis, Bernadettestraat 43, Mariahout. 

Meer info
0499-422088, www.blacklonghorn.nl 
of email: info@blacklonghorn.nl.

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Leerlingen BS De Mijlpaal 
denken en praten mee
Jonge kinderen hebben op een hele eigen manier een mening over hun 
omgeving. Het is verrassend om te horen welke ideeën ze hebben, hoe ze 
problemen benoemen en oplossingen zien. Op De Mijlpaal gaan leerlingen 
regelmatig met de directeur van de school in gesprek over het onderwijs en 
de omgeving waarin dit plaats vindt. Zij hebben zitting in het Schoolparle-
ment.
Aan het begin van ieder nieuw school-
jaar kunnen de leerlingen van groep 5 
t/m 8 zich kandidaat stellen. Ze voe-
ren een korte verkiezingscampagne en 
in de groepen wordt gestemd. De ge-
kozen leerlingen komen regelmatig bij 
elkaar om schoolzaken te bespreken. 
Eén ouder begeleidt ze daarbij. 

Tijdens de kringgesprekken in de ei-
gen groep worden onderwerpen ver-
zameld voor de vergadering en na af-
loop worden bevindingen en/of 
oplossingen teruggekoppeld aan de 
klasgenoten. Actuele gespreksonder-
werpen zijn o.a. boeiende leesboeken, 
frisse toiletten en voetballen op het 

schoolplein. Naast de overlegbijeen-
komsten vervullen de leden van het 
Schoolparlement ook een representa-
tieve rol. Ze ontvangen Sinterklaas op 
school, hebben tijdens de open avond 
een kraampje met activiteiten om zich 
bekend te maken en waar dit passend 
is, krijgen zij een rol bij het openen of 
afsluiten van projecten.
Op deze manier leren kinderen al jong 
om kritisch te zijn en mede verant-
woordelijk te zijn voor hun omgeving. 
We willen er mee bereiken dat zij zich 
ontwikkelen tot sociale, actieve  en be-
trokken burgers.

Wenst u meer informatie over basis-
school De Mijlpaal? Bezoek dan de 
website: www.obsdemijlpaal.nl of kom 
eens kijken. U kunt een afspraak ma-
ken via info@obsdemijlpaal.nl of 040-
2952279.  U bent van harte welkom! 

Het huidige Schoolparlement met PP die door het vorige Parlement is benoemd tot 
schoolmascotte.

Lezing De Drijehornick:
Peter Thoben over 
Hugo Brouwer
Op donderdag 21 november zal drs. 
Peter Thoben, oud-directeur en 
conservator van Museum Kempen-
land, een voordracht houden over 
de Nuenense beeldend kunstenaar 
Hugo Brouwer.

Hugo Brouwer werd honderd jaar ge-
leden in Den Haag geboren. Brouwer 
kwam uiteindelijk in Nuenen terecht 
via zijn vrouw, die uit Brabant kwam. 
Door zijn hoge kwaliteit en producti-
viteit heeft hij een grote bijdrage gele-
verd aan de beeldende kunst in deze 
regio in de naoorlogse jaren.
Lezing Peter Thoben over Hugo Brou-
wer, georganiseerd door Heemkunde-
kring De Drijehornick uit Nuenen. 
Donderdag 21 november in de biblio-
theek Nuenen aan het Van Goghplein. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.40 uur.



José C.C.M. Verstraeten D.C. MChiro
Wielstraat 22 

5664 HP Geldrop
040 - 78 78 488

www.chiropractieavalon.nl

Rugpijn! Stijve nek?
Chiropractie in Geldrop

Gratis nek- en rugscan:
Iedere maandag en donderdag in de maand november (op afspraak).

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

Zie ginds komt...

Zondag 17 nov. 
open 

12.00 - 17.00 uur
Vincent v. goghstraat 

nuenen

maak kans op een Wellness-arrange
ment 

t.w.v. € 149,00 voor 2 personen op de Wellnessboot in mill*

VOOR HET COMPLETE WINKELEN

* alléén zondag 17  nov.

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

15% KORTING
OP DE hElE COllECTIE* 

*M.u.v. afgeprijsde artikelen
Geldig op 14,15,16 & 17 nov.

(koopzondag van 12.00 - 17.00u)

• 10 Feet
• Maison Scotch
• Suzy Q
• Only

• Ichi
• Pieces
• Il dolce
• Met injeans

Steun ons 
in de strijd 

tegen 
littekens!

geef op 20.21.22

www.brandwondenstichting.nl

 Leven
gaat voor.
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Advocatuur
Alimentatie omhoog
Veelal gaan in het nieuwe jaar premies, uitkeringen omlaag en veranderen tarie-
ven. Hoe zit dat eigenlijk met de alimentatie?
Alimentatie wordt in veel gevallen vastgesteld door de rechter. De rechter kan 
daarbij dan ook uitspreken dat de alimentatie bij de overgang naar een nieuw 
jaar omhoog gaat met een bepaald percentage. Als de rechter over een verhoging 
niets uitspreekt, wil dat niets zeggen. In de wet staat namelijk dat de alimentatie 
jaarlijks wordt verhoogd met een bepaald percentage: de zogenoemde wettelijke 
indexering. De verhoging wordt jaarlijks in oktober door het kabinet bepaald en 
vervolgens in de Staatscourant en andere dagbladen en tijdschriften gepubli-
ceerd. Door die publicaties kan en behoort iedereen te weten hoeveel de verho-
ging is. Voor het jaar 2014 is recent afgesproken dat de alimentatie met 0,9 % 
omhoog gaat. Dat betekent dus dat als de rechter in de beschikking in 2013 de 
alimentatie op € 100,00 per maand heeft bepaald, de alimentatie in 2014 per 
maand € 100,90 wordt. Let er op dat u de verhoging op het juiste bedrag toepast: 
als bijvoorbeeld de alimentatie in 2012 is vastgesteld, moet u eerst de verhoging 
voor het jaar 2013 toepassen en daarna die van 2014. Op de website van het Lan-
delijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, www.lbio.nl,  staan alle verhogingen 
door de jaren heen vermeld. Ook kunt u met behulp van die website makkelijk 
laten uitrekenen wat in uw geval de verandering in de alimentatie  is.
Vaak komt het voor dat niet de rechter de alimentatie bepaalt, maar dat partijen 
samen afspreken hoe hoog de alimentatie is. Partijen kunnen daarbij ook afspre-
ken dat de alimentatie bij de jaarwisseling niet verandert. Dat moet dan wel dui-
delijk worden vermeld in de afspraak: schriftelijk en door beide partijen onderte-
kend. Als partijen niets afspreken, geldt toch dat de alimentatie jaarlijks omhoog 
gaat! Mocht de betalende partij niet bereid zijn de verhoging toe te passen, scha-
kel dan bovengenoemde Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen via haar 
website www.lbio.nl, in of een deurwaarder of advocaat (zoals ondergetekende). 
Wacht niet te lang want na vijf jaar vervalt het recht de verhoging te vorderen.
Tenslotte: let er op dat de verhoging net als de alimentatie voorafgaand aan de 
maand waarop de alimentatie betrekking heeft, wordt betaald. Het kan zijn dat 
vanwege het weekend de bank niet in staat is de alimentatiebedragen tijdig over 
te maken, maar van betalingen na de zesde van een maand kan worden gezegd 
dat die eigenlijk te laat zijn.
Samengevat: de alimentatie gaat in 2014 met 0,9 % omhoog  tenzij partijen uit-
drukkelijk schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
Bovenstaande is bedoeld om u meer inzicht te geven in c.q. bewust te maken van 
de juridische positie waarin u zich bevindt. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Advocatenkantoor In ’t Veld, tel. 040 263 12 00 of via website www.advoca-
tenkantoorintveld.nl.

Mobilisatie-Oorlogskruis   
voor Joop van Lent
Door Elwien Bibbe

Locoburgemeester Annegien Wijnands zorgde voor een verrassing op de 
90e verjaardag van Joop van Lent.. Voor zijn vrijwillige inzet bij de Konink-
lijke landmacht in het laatste oorlogsjaar ontving hij een bijzondere onder-
scheiding van het Ministerie van Defensie: Het Mobilisatie-Oorlogskruis, 
een onderscheiding die voor het eerst door Koningin Wilhelmina  in 1948 
werd uitgereikt. Aan Annegien Wijnands de eer om deze onderscheiding bij 
Joop van Lent op te spelden.
De onderscheiding is aangevraagd 
door leden van de BOSS (Bond van 
Oud-Stoottroepers en Stoottroepers) 
zonder medeweten van Van Lent zelf. 
Maar een blik in het aanwezige gezel-
schap verried al snel de intiatiefne-
mers: Harry Terwisse en de in militair 
uniform gestoken Henk Schimmel, 
voorzitter van het BOSS. Ook zijn bu-
ren zorgden voor een verrassing. Van 
hen kreeg hij een lijst met een collage 
van foto’s en artikelen uit zijn dienst-
tijd.
De toen 20 jarige Joop van Lent meld-
de zich de dag na de bevrijding van 
Maastricht in september 1944 aan als 
vrijwilliger om zich in te zetten voor 
de vrijheid van het Koninkrijk der Ne-
derlanden en dat met gevaar voor ei-

gen leven. Hij werd ingedeeld bij de 
Stoottroepen en hij trok met de Ame-
rikanen mee naar Duitsland. Van ok-
tober 1944 tot augustus 1945 is hij in-
gedeeld geweest bij de Koninklijke 
Landmacht en was hij als soldaat ac-
tief voor bewaking (o.a. krijgsgevange-
nen, overlevenden van Duitse kampen, 
bruggen e.d.) en daarna als ver-keers-
regelaar en voor communicatie met de 
Amerikanen.
Joop van Lent is geboren in Rotterdam 
en opgegroeid in Rotterdam en Maas-
tricht, werkte 40 jaar bij Philips Natlab 
en Medical Systems en woont al heel 
lang in Nuenen. Hij golft en speelt 
bridge, is fan van PSV en hoopt 100 te 
worden. Net zoals zijn moeder. Die 
werd 101.

Donateursconcert 
Drumfanfare Jong Leven een 
groot succes
Het publiek was zeer te spreken en heeft zichtbaar genoten van het Donateurs-
concert van Drumfanfare Jong Leven op zondag 3 november in D’n Heuvel in 
Gerwen. Het orkest bracht een divers programma ten gehore, dat afgewisseld 
werd door optredens van de majorettegroep. Voor de pauze werden de jubilaris-
sen gehuldigd. Hanneke de Greef wegens 45 jaar lidmaatschap. Jeroen Donkers, 
Twan van Erp en Antoon Jansen vanwege 30 jaar lidmaatschap. Alle jubilarissen 
werden met mooie woorden toegesproken door de voorzitter en ontvingen een 
aandenken. De middag werd vervolgd met een concert van de Ollandse Dorps-
kapel. Al met al een zeer geslaagde middag!

De algemene beschouwingen 
van de Nuenense raad
Door Gerrit van Ginkel

ijdens de raadsvergadering van 7 november j.l. stond de begrotings-
behandeling op de agenda. Er werd veel tijd aan besteed en terecht: 
Er zijn veel instanties en belanghebbenden die over de schouder 
meekijken hoe de Gemeente de financiële problemen oplost.

_______________________________

_ Maximale inspanning 
gevraagd om inwoners 

aan werk te helpen
________________________________

Nuenens Belang kon zich vinden in de 
ingeslagen weg om reserves die niet 
direct nodig zijn in te zetten om tekor-
ten weg te werken. Zij wilden de OZB 
met 5% verlagen.
Het CDA trof wel een sluitende begro-
ting aan maar verwachtte dat de jaar-
rekening over 2013 een heel ander 
beeld zal opleveren dan dat wat nu ge-
schetst wordt. De partij voorzag infra-
structurele verbeteringen uiterst twij-
felachtig worden omdat de reserves in 
een klap afgeroomd worden. Zij miste 
in de begroting de besparingen die 
door Dommelvallei behaald zouden 
worden. Nu kost de beoogde samen-
werking meer dan het opbrengt.
Bij de VVD was niets dan lof over de 
begroting. Begrijpelijk want zij namen 
het initiatief voor de werkgroep weg 
naar Herstel. Dit herstelbeleid wordt 
de komende periode voortgezet, vol-
gens die partij.

Onduidelijkheid over opzeggen 
contract
José van Bree van de gelijknamige lijst 
voorzag geen nieuw beleid en geen en-
kel initiatief. Het is slechts een begro-
ting sluitend maken voor de korte ter-
mijn wat hier gedaan  is, vond zij. Zij 
kwam nog terug op de Nuenens Be-
lang actie met de WOZ waarde die 
voor de gemeente 400.000 Euro gekost 
had en dat is veel meer dan de op-
brengst voor de burgers. Tevens was 
zij woedend over de antwoorden van 
de wethouder Moviat die onduidelijk 
was over het opzeggen van de huur 
van 12 klaslokalen bij Helpt Elkander.

D66 zag de begroting niet als een 
duurzame oplossing voor de financië-
le huishouding van de gemeente. Geld 
weghalen dat bestemd is voor de ade-
quate huisvesting van Sinti, kan echt 
niet vond D66. Hetzelfde geldt voor 
het weghalen van het geld uit het be-
heersplan wegenonderhoud. Als we 
niet kunnen repareren moet er geld 
geleend worden tegen een hoge rente. 
Ook stelde de partij vraagtekens voor 
het overhevelen naar de Algemene 

T

________________________________

Begroting geen duur-
zame oplossing voor 

financiële huishouding
________________________________

Middelen van gelden die bestemd zijn 
voor de armoedebestrijding. Het posi-
tieve saldo is cosmetisch, een luchtbel 
die spoedig uit elkaar zal spatten. Te-
gen die tijd is dit college al weer weg.
_______________________________

Overhevelen van geld 
voor armoedebestrij-
ding naar Algemene 

Middelen
_______________________________

W70 wilde aangeven dat de risico’s 
nog heel groot zijn. Of zoals de pro-
vincie zei: complimenten voor het 
werk maar het duurt nog jaren voor 
het weer goed is. Mevrouw van de Ven 
van die partij rekende nog even voor 
dat de wethouder financiën niet zo-
veel heeft hoeven doen omdat de mee-
vallers van het Rijk en het omzetten 
van de looptijd van leningen, zorgden 
voor positieve effecten.
De Combinatie miste nog in de begro-
ting de taakstelling van de 4 FTE’s die 
bezuinigd zouden worden. De ver-

mindering van de 5% OZB werd door 
de partij helemaal onderschreven en 
de partij was in de vaste veronderstel-
ling dat Nuenen in de toekomst weer 
een volledig zelfstandige betrouwbare 
financiële partner zou zijn in de sa-
menwerking met andere gemeenten.
De PvdA was trots op de mensen die 
zich ingespannen hadden voor deze 
begroting. Meteen daaraan koppelde 
de partij de zin: Men moet de dag niet 
prijzen voor het avond is. Het beroep 
op de bijstand baarde de partij zorgen. 
Pas jaren na het begin van een crisis, 
als alle reserves zijn verbruikt bij de 
inwoners, wordt het probleem pas 
echt zichtbaar.  De PvdA vroeg de wet-
houder ieder half jaar een overzicht 
van het gebruik van de bijstand te wil-
len leveren. Ook werd een maximale 
inspanning gevraagd van de gemeente 
om de inwoners aan het werk te hel-
pen. Wellicht bood het samengaan in 
Dommelvallei van de sociale diensten 
hiervoor nieuwe mogelijkheden. De 
raad is er voor de hoogte van het sub-
sidieplafond, niet voor individuele 
subsidies, betoogde van der Ley. Hij 
verzocht eens te kijken naar financiële 
vergoedingen voor verenigingen die 
zich inzetten op het vlak van de WMO. 
Hij was blij met de mogelijkheden die 
gevonden waren om het CAN over-
eind te houden. Cultuur is belangrijk 
voor ons en onze kinderen besloot van 
derLey.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Herfstwandeling 
Elwien Bibbe

Op deze mooie herfstzondag lopen we maar eens langs het Eindhovens kanaal. 
Niet aan de Nuenense kant, maar aan die van Geldrop-Mierlo. Maar wel met uit-
zicht op de Gulbergen. Ergens daar op die bergen is sneeuwpret gepland, vertel 
ik mijn wandelmaatje, ski- en rodelbanen. Maar ik heb geen flauw idee waar en 
wanneer dit precies gerealiseerd gaat worden. Ik vertel ook hoe mooi de bergen 
waren uitgelicht tijdens Gulbergen 24 en ik zoek nog even naar sporen van de tij-
delijke brug, maar dat is tevergeefs: die zijn keurig uitgewist.
Vanaf het kanaal blijven de bergen vreemde bulten. Maar ruiken doe je alleen de 
herfst. 
We lopen stug door en tot ons genoegen wordt het na een paar honderd meter 
op wat hondengeblaf na onverwacht stil. Druk is het ook niet. Een paar lopers en 
mountainbikers. Op goed geluk draaien we de heide op en laten de Gulbergen 
achter ons. Het wordt vanaf nu intuïtief wandelen. Geen paaltjes, geen pijltjes, 
geen streepjes op de bomen. Wel veel dennenappels, eikels, takken en veel blad. 
Niet ieder pad is een pad. We concentreren ons dus maar op het lopen en daar 
worden we zwijgzaam van.  Op de zandverstuiving vinden we sporen van quads... 
Verdwalen hier is moeilijk. Voor we er erg in hebben stuiten we op de hekken van 
het Wolfsven en ook het kanaal vinden we makkelijk terug. Na ruim een uur, 
staan we weer in de bewoonde wereld. 
Voor wie ’s avonds nog niet op pad is geweest: aan  het eind van het kanaal rich-
ting Eindhoven is tot 16 november nog een GLOWdraak te zien. 

Presentatie boek 
Nuenen op het 
randje…
Op zaterdag 16 en zaterdag 23 novem-
ber presenteren Tonny van den Boo-
men en Yvonne Henderson hun nieu-
we boek Nuenen op het randje…. in de 
bibliotheek van Nuenen. Tussen 11.00 
uur en 14.00 uur kunnen belangstel-
lenden het boek inzien en bij aankoop 
laten signeren door de auteurs.

Lezing Guatamala
Op uitnodiging van de Nederwettense 
Vrouwen Vereniging komt Truus 
Houtepen vertellen over Guatamala. 
Vorig jaar heeft Truus werkbezoeken 
gebracht aan vrouwenprojecten in dat 
land. Het 25-jarig bestaan van de We-
reldwinkel werd aangegrepen om iets 
te doen voor de oorlogsweduwen in 
dit Midden-Amerikaans land. De op-
brengst van acties en evenementen 
heeft een atelier met weefgetouwen en 
naaimachines opgeleverd. Ook heeft 
Truus andere projecten bezocht waar-
over ze gaat vertellen.
De lezing is op woensdag 20 novem-
ber in de Koppelaar te Nederwetten, 
aanvang 20.00 uur. Niet-leden van de 
NVV zijn tegen betaling van € 2,50 
van harte welkom. Aanmelden graag 
voor 19 november op tel.nummer 
040-2836587 (Petra Manders) of per 
email: nederw.vrouwenvereniging@
onsbrabantnet.nl.



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

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

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

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

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

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

www.janssenbelastingadvies.nl       tel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Register Belastingadviseurs 

Aangifte erfbelasting
Als u dit zelf invult betaalt u waarschijnlijk teveel belasting!EINDELIJK DE op-

LoSSINg vooR KALK 
oF SCHIMMELNA-
gELS! Behandeling met 
de FOX 3 Laser.Geweldige 
resultaten! geen  scha-
delijke medicijnen of 
smeersels meer no-
dig! INStItuut ZIL-
vERSCHooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

LASt vAN ovERBE-
HARINg? Permanent 
ontharen mbv. DIoDE LA-
SER; de beste methode 
voor ontharen,  ook elek-
trisch ontharen, nu be-
ginnen volgende zomer niet 
meer scheren! Vergoeding 
door ziektekostenverzeke-
raar mogelijk.  Ook voor 
mannen! INStItuut 
ZILvERSCHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

EINDE AAN vEtRoL-
LEtJES, met ultrage-
luid. Het alternatief 
voor liposuctie! SBS 6 
elke zondag 16.30 uur. Bel 
voor een proefbehan-
deling met de CAvI II. 
Afslanken advies op maat. 
INStItuut ZILvER-
SCHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

SINt IS wEER BIJNA 
IN HEt LAND, de plan-
ning van Sint met de pieten 
voor uw vereniging, bedrijf 
of thuis heeft Stijn in de 
hand. Tel: 040-2840013/ 
Stijn@tijdvoorkwaliteit.nl

Zoek je ervaren huishoude-
lijke hulp, bel dan 06-26 21 
93 20.

MEgAvLooIENMARKt 
17 nov. 220 kramen. Ten-
nishallen, Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan 12. Bomvol! 
9-16 uur. € 2 p.p. 06-20 29 
98 24.

Inie 50 van Harte
Gefeliciteerd! AFJA
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Wie wordt de nieuwe prins   
          van de Dwèrsklippels?
Nadat er maandag 11 november jl. 12 aanwijzingen en witte rook was in het 
park zal op zaterdag 16 november a.s. de 57ste prins(ses) bekend gemaakt 
worden. Het Dwèrsdebuut (Prinsenbal) is in residentie Het Klooster en 
begint om 21.11 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. 

Voor degene die nog niet zeker zijn 
van wie het wordt hier de 12 aanwijzingen:
1.  Ze verhuisden van het Centrum naar het Oosten
2.  Ze doen het licht niet uit
3.  Adjudant was al eens prins
4.  Hij is een man van vlees en bloed
5.  Hij doet het op eigen houtje
6.  Vincent is niet onbekend
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
11.  In Oost ontstond het kroost
12.  Ze zitten tussen de Rood-Witten

Na het protocool gebeuren en de muziek van Hofkapel De blaospoepers zal Ni-
kita dive-inn show de avond op zijn kop zetten om er nog een grandioze avond 
van te maken. CV de Dwèrsklippel nodigt dan ook heel Nuenen uit om naar re-
sidentie Het Klooster te komen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

CARNAVALAR IA
Raodselachtige raadsels 
Nou dat was ons het weekendje wel hoor. Want ja, de RVD zou zelf naar de 
oorzaak van de witte rook op zoek gaan. Om het zekere voor het onzekere 
te nemen zaterdag eerst maar afgereisd naar Groningen. Met gerede twijfel, 
dat wel. De NSA had tot nu tenslotte geen bruikbare informatie kunnen 
doorspelen. En Clemens, ach die blaast toch alleen maar hoog van de toren. 
Groningen: daar zou rook zijn! En zijn ze daar niet naar op zoek? 

Er was inderdaad één persoon die de 
aandacht trok. Alleen hij gedroeg zich 
alleen een beetje als een Bram. Toen 
hij op de korrel genomen werd, vlucht-
te hij snel. Bleek het gewoon een week 
te vroeg te zijn ook nog! Geen sliertje 
rook te bekennen. Dus maar weer naar 
het Nuenense afgedropen. Daar moet 
het toch te vinden zijn. Nou het was 
meteen bal, eerst even naar Neder-
wetten natuurlijk. Prinsenbal, jawel 
hoor het klopte weer als een rebus. Al-
leen bleek de RVD niet zo goed in het 
oplossen van rebussen. Verkeerde lo-
catie, en verkeerde prins gevonden, 
hoewel prins. Gefeliciteerd Prinses 
Colori, een kleurrijk feestje gewenst 
met Klieri en Vertieri. Maar volgend 
jaar wel wat minder raodselachtige 
plaatjes graag. Maar ja waar dan te 
zoeken? Even snel naar huis, nette pak 
aan en gaan. De avond was nog jong 
tenslotte. Helaas weer verkeerd begre-

pen, het ging niet om een net pak. Bra-
bants blijft toch een beetje het manco, 
Past oe Pak nog Party. Niks past het 
nog, gewoon hoe gekker hoe mooier. 
Maar geen sliertje rook te bekennen, 
nul komma nul. Ja, in het rookhok, 
maar daar konden ze ook al niets zin-
nigs melden. Te bed dan maar, morgen 
weer een dag. En dan is het zondag-
morgen en gaat opeens luid de bel. 
Zonder enig schuldgevoel net doen of 
je het niet gehoord hebt. Echt stipt één 
uur later weer, nu iets indringender. 
Toch maar kijken wie op dit vroege 
uur de moeite neemt voor wekker te 
spelen. Staat Judas voor de deur, be-
rucht verraai-activist uit een naburig 
dorp. Hij kwam even zeggen dat Cle-
mens de RVD vanmiddag graag wilde 
zien. Voor de zekerheid vier maten ge-
beld. Want je weet het nooit met Cle-
mens. Daar stond hij dan, pontificaal 
en nadrukkelijk aanwezig, op een of 
andere manier weet hij altijd in het 
centrum van de belangstelling te 
staan. Wat volgde was echter een wa-
zige uiteenzetting. Een Sint waar al-
leen wat legendes van bekend waren 
maar die het hart wel op de juiste plek 
had. Tijdens dit alles bleef zijn blik 
strak gericht naar wat zich blijkbaar 
achter de RVD afspeelde. Nieuwsgie-
rig werd omgedraaid, de aandacht was 
getrokken. Een groepje mannen met 
bloezen aan. Niet gewoon een bloes. 
Ze leken al gauw een vijfentwintig jaar 
oud. Ze leken er zin in te hebben, Dus, 

Jeugdprinsen Revue     
CV de Dwèrsklippels
Wie is het nieuwe jeugdprinsentrio van Nuenen, van welke school komen 
ze? Misschien zitten ze wel bij jou op school, in de klas, bij je sportclub of 
vereniging? Het zou toch leuk zijn als je erbij bent als bekend wordt gemaakt 
dat jouw vriend of vriendin zomaar prins, adjudant of prinses is!
Niet alleen het nieuwe prinsentrio 
wordt bekend gemaakt maar ook de 
nieuwe Raad van Elf en dansmariekes 
worden voorgesteld. Jij kunt hier bij 
zijn! Kom met al je vrienden en vrien-
dinnen want er wordt de spelshow ‘De 
jongens tegen de meisjes’ gespeeld. 
Tijdens deze spelshow doet de zaal 
mee maar kun je ook uitgekozen wor-
den om op het podium in een team 
spellen te spelen. Er zitten spellen in 
van de BZT-show, zoals ‘pomp ‘m op’ 
maar dan een aangepaste versie en 
‘proppen’. 
Bekende spelletjes uit ‘De jongens te-
gen de meisjes’ zijn het ‘letterdozen-
spel’ en ‘geblinddoekt stoelendans’. 
Het is de bedoeling met zoveel moge-
lijk jongens en meisjes de zaal te vul-
len, zodat te zien is wie hier in Nuenen 
de beste zijn, de jongens of de meisjes. 
Want meisjes zijn toch slimmer en 
knapper, jongens zijn sterker. Meisjes 
kletsen veel en jongens vechten. Of is 
het ook wel eens andersom? Zijn jon-

gens beter in spelletjes, of meisjes? 
Durf jij het aan met je vrienden de 
strijd aan te gaan tegen de meisjes? 
Meiden laten we dit zomaar gebeu-
ren?

Kortom trommel al je vrienden en 
vriendinnen op en kom en speel mee 
in Het Klooster tijdens de spelshow: 
‘De jongens tegen de meisjes’. Wie met 
de grootste groep uit bijvoorbeeld één 
klas komt, krijgt een leuke prijs! Hier-
bij nog eens 4 hints die verwijzen naar 
het jeugdprinsen trio 2014:

Dierenlievend
Eerste keer
Het groen staat ze goed
Altijd al Dwèrs

Jeugdprinsen Revue CV de Dwèrs-
klippels, zaterdag 16 november 2013, 
14.00 uur Theaterzaal Het Klooster. 

Gratis toegang en iedereen is welkom.

je kent de RVD, er achter aan. Naar 
een kroeg, blauw van de rook. Een van 
de gasten zit vrolijk voor zich uit te 
staren en blijft maar mompelen, rook-
machientje rookmachientje. Opval-
lend genoeg lijken zelfs de nootjes 
enigszins blauw aangeslagen. Achter-
in was een bandje  aan het sound chec-
ken. Dat deuntje werd herkend “When 
the saints go marching in”. En opeens 
was het duidelijk, Clemens had weer 
de gouden hint. Maar als altijd genoot 
hij er weer van het op zijn eigen wijze 
duidelijk te maken. In de trant van: 
amateurs, ik had het meteen al door. 
En toegegeven, de aanwijzingen lagen 
voor het oprapen. Zes die al op om-
slachtige wijze gevonden waren en 
vervolgens weer een drietal nieuwe.

•	 Hart	voor	de	zaak.
•	 Voelt	zich	dagelijks	herboren.
•	 Wordt	vaak	in	kringen	rond	het	hof	

gesignaleerd.
•	 Aan	de	zijde	van	Karel	de	Grote	is	

het begonnen.
•	 Als	Ol'	Blue	Eyes	 “New	York	New	

York”	 inzet	 krijgen	 ze	 nog	 steeds	
kippenvel.

•	 Zelfs	 op	 hun	werk	wordt	 het	wiel	
wel eens vervangen.

•	 Meezingen	is	hen	niet	vreemd.
•	 Hart	 van	Nederland	 is	 nog	 steeds	

blij met de live beelden.
•	 De	1ste	en	2de	kamer	hebben	voor	

hen weinig geheimen.

Jawel, het zijn pas 9 aanwijzingen. 
Maar zoals gebruikelijk worden de 
laatste 2 aanwijzingen pas op het laat-
ste moment bekend maken. Dus, aan-
staande zondag 17 november vanaf 
16:11 kun je deze vinden in Dinercafé 
Zinn. Daar wordt natuurlijk de uit-
komst van al deze raodselachtige raad-
sels bekend gemaken. 
Uiteraard onder het genot van wat 
gerstenat. Het is tenslotte een Dorst-
lustige Hoogheid die dit alles op het 
geweten heeft.

RVD

Doormiddel van witte rook liet de PKC van De Dwèrsklippel op de 11de van de 
11de weten een nieuwe kartrekker te hebben gevonden voor het komende carnaval.

Jachtseizoen 
geopend (5)
In aanloop naar het Prinsenbal op 
23 november aanstaande te Ger-
wen, trok afgelopen zondag een 
karavaan betweters door het Ger-
wense landschap. Bewapend met 
proviand werd het een barre tocht 
langs diverse kandidaten die, vol-
gens ingewijden, hoog op de nomi-
natie staan het Gerwense Carnaval 
aan te gaan voeren.

De Prinsen Keuze Commissie (PKC) 
waardeert het ten zeerste dat er zoveel 
mogelijkheden voorgeschoteld wor-
den. Dat carnaval leeft in Gerwen is 
een voldongen feit. De kandidaten 
ontvingen deze karavaan, bestaande 
uit Oud Prinsen, Verraaij- en Raaij-
commissie zeer gastvrij. De drankjes 
gingen luchtig van hand tot hand en 
overal werd wel een link gevonden 
met zijn of haar betrokkenheid. Maar 
het doel van de PKC is toch echt om 
iedereen een kans te bieden het goed 
te raden dit jaar. Dus volgen hier aan-
wijzingen 9 en 10.

9. Ze leven op grote voet.
10. Het is bekend waar de mosterd ge-
haald wordt.

Met deze aanwijzingen moet het voor 
iedereen wel duidelijk zijn. Bent u er 
nog niet uit, dan blijft het wachten op 
de allerlaatste hint; deze verschijnt 
volgende week, Succes…..

Maak unieke ‘carnavalscouture’ bij Atelier Cilhouette 
Op 11/11 wordt traditioneel het carnavalsseizoen ingeluid. Na maanden 
van voorbereiding worden prinsenparen plus gevolg in prachtige pakken 
gepresenteerd. Ook u kunt dit jaar origineel voor de dag komen met Carna-
val, door zelf uw kostuum te (laten) maken bij Atelier Cilhouette.  

Beginners en gevorderden kunnen in 
het atelier van Cecile van Mierlo zich 
compleet in het nieuw steken met zelf 
gemaakte ‘carnavals couture’. Ook be-
staande outfits kunnen worden ver-
fraaid  met  accessoires zoals een op-
vallende hoed of gewaagde kraag met 
mooie details en applicaties. 

Speciaal voor groepen die zich origi-
neel willen uitdossen start Atelier Cil-
houette deze maand met carnaval-
workshops voor maximaal 5 personen. 
Afhankelijk van ideeën, wensen en 
budget stelt Cecile een persoonlijk 
workshopprogramma samen. In over-
leg worden de workshops gegeven in 

de ochtend, middag of avond. Kijk op 
www.ateliercilhouette.nl of kom langs 
voor informatie en inspiratie. Bel of 
mail even van tevoren. Cecile is be-
reikbaar via (06) 44 11 46 05 of atelier-
cilhouette@upcmail.nl. 

Prinses Colori geeft kleur aan 
carnaval in Nederwetten
Na een spannende avond in de Multifunctionele accommodatie in Neder-
wetten, werd prinses Colori geïnstalleerd als nieuwe prinses Carnaval van 
CV de Wetters. Zij neemt na een geslaagd carnaval 2013 de scepter over van 
prins Sjooosje en Adjudant OnsJon. Samen met haar twee adjudanten, de 
twee neven; Klieri (Erwin Renders) en Vertieri (Dirk Renders) gaat prinses 
Colori er voor iedereen een kleurrijk carnaval van maken! 

Prinses Colori en haar adjudanten, 
gaan een feestje bouwen in Nederwet-
ten! Het motto voor carnaval 2014 
luidt dan ook: Soame een tikkie bon-
ter. Het drietal gaat voor een kleurrijk 
carnaval voor jong en oud! Een tikkie is 
de knipoog naar RKVV Nederwetten 
waar zij alle drie voetballen en/of actief 
zijn in het vrijwilligerswerk. Daarnaast 
kennen de drie elkaar al jaren van car-
navals- en vriendengroep de Fusie, 
waar zij ieder jaar met veel enthousi-
asme een carnavalswagen bouwen.
De 24-jarige Riene Huijbers is in het 
dagelijks leven net afgestudeerd aan 
de opleiding Small Business & Retail 
Management van de Fontys hoge-
scholen te Eindhoven. Op dit moment 
zoekt ze nog naar een uitdagende 
functie als commercieel/marketing 
medewerker voor een leuke organisa-
tie. Ze woont samen met Ruud in een 
appartement boven de school in Ne-
derwetten. In het weekend is ze op za-
terdag druk met coachen van de Mei-
den C1 en op zondag staat ze zelf 
opgesteld bij de dames van RKVV Ne-
derwetten. 
Erwin Renders (31 jaar) woont in 
Eindhoven, werkt bij SIMMS MIREC 
in Eindhoven. Bij RKVV Nederwetten 
zorgt hij voor de mooiste (team)foto’s 
als vaste fotograaf.
Dirk Renders (24 jaar) woont in Ne-
derwetten, werkt bij Huybregts relou, 
op zondag is hij leider vlagger bij de 
dames van RKVV Nederwetten.
Het feestje gaan Prinses Colori en haar 
adjudanten, samen met iedereen die 
zin heeft in een geweldig feest, vieren 
in het Kleurenpallet (Multifunctionele 
Accommodatie) te Nederwetten.
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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

Zaterdag 16 november
11.00 tot 14.00 uur Genealogisch spreek-

uur heemkundekring De Bibliotheek
Yvonne Henderson en Tonny van den 

Boomen signeren ‘Nuenen op het randje’

Donderdag 21 november
20.15 uur Onno Innemee, Ojee, 

Papadag!
Het Klooster

Zaterdag 23 november
13.30 Bridgedrive Jo van Dijkhof

Gertje Raassens zingt bij de Griek in 
Nuenen

Maand november
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

vanaf EMK terrein Wettenseind
Expositie Fotoclub Knipoog in

Het Klooster

Zaterdag 16 november
Aankomst Sinterklaas in Nederland

Weverkeshof = Sinterklaashof

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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

Gehandicapte Kind

Zaterdagavond 16 november 
20.00 uur Country Dance Party 
Buurthuis Mariahout, Mariahout 

Zondag 17 november
15.00-17.00 uur Optreden Trio d’Antonet

Jo van Dijkhof
Vanaf  11.00 uur Bavaria veldrit Lieshout

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 16 november
14.00-17.00 uur Jeugdprinsenrevue

Theaterzaal Klooster
21.11-02.00 uur t Dwèrs Debuut Klooster

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 17 november
13.30 uur Hongerman: 

Intocht Sinterklaas in Nuenen. 
Rond 14.30 uur Sintactiviteiten 

in Het Klooster

Woensdag 20 november 
20.00 uur Lezing over Guatamala door 

Truus Houtepen
Koppelaar, Nederwetten

Dinsdag 19 november
20.00 uur Openbare repetitie 

Drumfanfare Jong Leven
D’n Heuvel, Gerwen

Maandag 18 november
19.30-21.00 uur Informatieavond 

Da Vinci-kliniek
Het Klooster

Donderdag 21 november
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Kopen en betalen op internet
Bibliotheek Nuenen

Zaterdag 23 november
20.15 uur De Lindespelers: Gif

 Nederwetten, locatie De Koppelaar

Woensdag 20 november
CDA cursusavond

Woensdag 20 november
14.00, 14.45, 15.30 en 16.00 uur, dag 

van de kinderrechten, 
“Circus in een vreemd land”

De bibliotheek.

Vrijdag 22 november
Lampionoptocht voor de Sint ‘Winkelhart 

van Nuenen’ centrum van Nuenen
20.00 uur Jubileumfeest Punt &L 

Gerwen

Zaterdag 23 november 
Yvonne Henderson en Tonny van den 

Boomen signeren
‘Nuenen op het randje’
 Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 22 november
20.15 uur De Lindespelers: Gif

Gerwen, locatie D’n Heuvel

Kerkberichten

Zaterdag 23 november
13.00-16.00 petitieondertekening 

en verkoop Amnesty artikelen C1000

Vrijdag 15 november
17.00-19.00 uur Presentatie van het boek 

“Nuenen op het randje” 
in Bibliotheek Nuenen

20.00 uur Kienen in Dorpshuis Lieshout

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag  16 november 18.30 uur: Vie-
ring, abdijviering, voorganger pastor 
Q. Hart.
Zondag 17 november 11.00 uur: Vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor Q. Hart.

Misintenties
Zaterdag 16 november 18.30 uur: 
Geert en Marjan Engelen-Kappel (van-
wege sterfdag Marjan); overleden fa-
milie Rooswinkel-van Swaaij; Marie en 
Johan van de Langenberg-van Geffen.
Zondag 17 november 11.00 uur: Wim 
van Eijk; Jeanne van der Sanden-van 
Schijndel; Christ van de Donk; An-
toon Vereijken; Harrie Schmitz; over-
leden leden van het Gregoriaans koor 
Sint Andries; Marie en Sjef Jansen-van 
der Loo en overleden familieleden.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Riek 
Sanders, Opwettenseweg 48. Wij wen-
sen de familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 17 november. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Er is kindernevendienst. De col-
lecte is voor Kerk in Actie, diaconaat. 
U kunt de dienst beluisteren via onze 
website.
Donderdag 21 november is er weer 
Open Huis van 10.00-12.00 uur. U 
bent van harte welkom. Diezelfde dag 
is er weer een ontmoetingsdag voor 
ouderen. Aanvang: 14.30 uur. Voor 
overige informatie: zie de website.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17  november 9.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties
Harrie en Lena Renders; Kees en Anna 
Verhagen-Scheepers; Theo en Dora 
van der Putten-Van Rooij; Jan en 
Truus van Rooij-Van Lieshout; Gido 
van Rooi; Martien Timmermans; Jan 
en Riek de Goeij-Van Rooij; Bijzonde-
re intentie vanwege een 50-jarig hu-
welijk; Harrie Verschuuren; Tina van 
Hoof.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 november 11.00 uur: vie-
ring, St. Caeciliafeest, parochiekoor, 
voorganger Pastor F. Groot.

Misintenties 
Levende en overleden leden van het 
Parochiekoor; Nelly de Greef-van 
Ravestein (nms. Buurtvereniging D’n 
TIP); Piet de Louw; Mien Vermeulen-
Timmers; Jacqueline Bastiaans; Pastor 
Claes; Jan der Kinderen; Overleden le-
den van fam. Martens-Geven; Overle-
den leden van fam. Van de Water-van 
Gorkum.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007. De ge-

Jan Linders klanten 
zetten zich in voor Club Sam
Vanuit het Jan Linders Fonds hebben Jan Linders klanten een bedrag van 5401,59 
euro geschonken aan 57 lokale goede doelen. Dit bedrag is tot stand gekomen 
door het inzamelen van statiegeldbonnen in de maand oktober. Dankzij de klan-
ten van Jan Linders Nuenen is er  98,35 euro geschonken aan Club Sam.

Woordvoerder Mark Deckers van Club Sam is, namens het goede doel, alle klan-
ten ontzettend dankbaar. Door de steun vanuit de diverse Jan Linders Fonds ac-
ties kunnen zij dit jaar materiaal aanschaffen voor activiteiten met de kinderen. 

schiedenis van de kerk vanaf begin 
15de eeuw staat op www.kerkeninde-
peel.sre.nl.
Donderdag 21 nov. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Opdrache van de H. 
Maagd Maria. 
Vrijdag 22 nov. 07.15 uur H. Mis, H. 
Caecilia, maagd en martelares. 
Zaterdag 23 nov. 10.30 uur gezongen H. 
Mis, H. Clemens I, paus en martelaar, 
patroonheilige van onze kerk. Daarna 
Sinterklaasfeest in de priorij. 
Zondag 24 nov. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 27ste zondag na Pinksteren 
(24ste en laatste zondag na Pinksteren). 
Maandag 25 nov. Kloosterstilte. H. Ca-
tharina van Alexandrië, maagd en mar-
telares. 
Dinsdag 26 nov. 18.30 uur H. Mis, H. 
Sylvester, abt; gedachtenis H. Petrus 
van Alexandrië, bisschop en martelaar. 
Woensdag 27 nov. 07.15 uur H. Mis, H. 
Oda, maagd.  

Foto: Bas de Boer (rechts) supermarktmanager van Jan Linders Nuenen, overhan-
digt de symbolische cheque aan Mark Deckers van Club Sam.

Onze zus, schoonzus en tante

Riek Sanders
is overleden.

Ze was heel dankbaar voor alle steun en bezoek 
welke ze de laatste maanden mocht ontvangen. 

Wij danken iedereen die ons heeft gesteund na het overlijden 
en de uitvaart. Vooral bedanken wij Dr. Schoenmaker 

en het personeel van de Zuidzorg.

   Nuenen, november 2013             Fam. Sanders.

Voorlichtingsbijeenkomst 
brandpreventie 55+
Brandweer Nuenen organiseert op woensdag 27 november 2013 om 19.30 
uur een informatiebijeenkomst over brandpreventie speciaal gericht op 
55-plussers. De bijeenkomst vindt plaats in het sociaal cultureel centrum 
het klooster, Park 1 te Nuenen.
Het ouder worden vraagt om aanvul-
lende maatregelen bij brand. De mobi-
liteit van ouderen neemt af. Het is dus 
voor 55-plussers belangrijk om stil te 
staan bij een vluchtplan, de aanschaf 
van rookmelders en het maken van af-
spraken met buren. 

Een belangrijk onderdeel van de voor-
lichtingsbijeenkomst is een presenta-
tie waarin de brandweer ingaat op de 
meest voorkomende oorzaken van 
brand en wat mensen zelf kunnen 
doen om brand te voorkomen. 
Speciaal voor deze avond nodigen wij 
een deskundige uit, die alles kan uit-
leggen over aanschaf, installatie en on-
derhoud van rookmelders en andere 
waarschuwingsmiddelen. Ook de ad-
viseurs van Brandveilig leven zijn aan-
wezig en geven advies over het brand-
veiliger maken van de woning. 

De bijeenkomst is niet alleen informa-
tief voor 55-plussers. Ook kinderen, 
mantelzorgers of anderen die vanuit 
betrokkenheid geïnteresseerd zijn in 
preventieve maatregelen om brand-
veilig te leven, zijn van harte welkom. 
Aanmelden voor de informatiebijeen-
komst kan per e-mail op brandweer@
nuenen.nl of telefonisch via 040 - 2631 
629. Voor vragen over de avond kunt u 
contact opnemen met Dimitry de Wit 
van brandweer Nuenen: telefoonnum-
mer 040 - 2631 629.

Social media 
workshop
BOA organiseert in samenwerking 
met het Centrum Jeugd en Gezin en 
het jongerenwerk van de LEVgroep op 
26 november in de Dassenburcht een 
avond over social media. De aanwezi-
ge jongeren maken u wegwijs, leren u 
verantwoord omgaan met social me-
dia, leren u wat de voor- en nadelen 
zijn, en hoe u uw privacy dient te 
waarborgen. U dient uw eigen tablet, 
laptop of smartphone mee te nemen. 
De workshop duurt van 19.00 tot 
21.00 uur. Aanmelden via alice.erke-
lens@levgroep.nl. Vol is vol. Bent u 
geen BOA lid dan betaald u 2,50 euro, 
leden betalen slechts 1 euro.
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P r o g r a m m a
Voetbal

Zwemmen

Hockey

Wielersport

Bridgedrive    
Jo van Dijkhof
Op 23 november organiseren de 
Vrienden van De Akkers/Jo van Dijk-
hof voor de tweede keer een bridge-
drive in de Jo van Dijkhof.  De middag 
begint om 13.30 uur. De prijswinnaars 
worden rond 17.00 uur bekend ge-
maakt.

Train mee met Dames 4 in spé 
 
Het jonge damesteam van Hockey Club Nuenen bereidt zich gedegen voor 
om volgend seizoen volle bak te gaan in de zondag senioren dames compe-
titie. Wil je aansluiten bij deze enthousiaste damesgroep? 
Dat kan altijd. De groep groeit ge-
staag, maar extra teamleden kunnen 
ze nog steeds gebruiken. Iedere don-
derdagavond trainen ze of spelen ze 
een wedstrijd samen met de trainings-
leden van HC Nuenen om wedstrijd-
ervaring op te doen. Besloten is om 
met ingang van het seizoen 2014-2015 
voor de zondagcompetitie in te schrij-
ven. Zo krijgen ze meer tijd om zich 
goed voor te bereiden. Ook op het ge-
bied van de spelregels. De eerste is in-
middels al geslaagd voor het scheids-
rechter C diploma. 

Heb je een tijd niet meer gespeeld en 
zou je graag weer willen gaan hockey-
en? Of heb je juist nog nooit gehoc-
keyd en zou je het dolgraag willen le-
ren? Dan is nu aansluiten bij deze 
enthousiaste sportieve groep dames 
de juiste stap en kom een paar keer 
mee trainen op donderdagavond. 

Neem hiervoor contact op met Diana 
Heijnerman. Zij is contactpersoon bij 
de seniorencommissie voor de trai-
ningsleden op HC Nuenen. Voor con-
tact informatie zie www.hcnuenen.nl.

34e Bavaria-veldrit Lieshout
Zondag 17 november staat Lieshout weer in het teken van de wielersport. 
Voor de 34ste keer organiseert de supportersclub De Lieshoutse Wielren-
ners haar jaarlijkse cyclecross ofwel de Bavaria-veldrit van Lieshout.  Het 
gehucht ’t Hof wordt weer omgetoverd in een spectaculair veldritparcours. 
Start op een weiland, verharde weg, bospad en door en over heuveltjes in de 
bossen, door een zandvlakte en dan de Duvelsberg als markant punt om de 
deelnemers te bewonderen.
Om 15.00 uur is de start van de elite en 
beloften. Zij hebben een uur de tijd 
om uit te maken wie als winnaar deze 
veldrit op zijn naam mag schrijven. 
Vorig jaar was Belgisch kampioen Ke-
vin Cant de overwinnaar. Het deelne-
mersveld is goed te noemen. Bjorn 
van der Heijden, kampioen van het 
zuiden beloften. Harm van de Sanden 
kampioen van het zuiden elite. Rik van 
IJzendoorn, Bart Barkhuis, Roy van 
Heeswijk, Mats Lammertink, Jordy 
Luisman, Pjotr van Beek en de Belgen 
Niels Koyen en Ingmar Uytdewilligen.
De eerste wedstrijd start al om 11.00 
uur, de amateurs/sportklasse gaan dan 
van start, Freek de Jong is hier de te 
kloppen man, hij heeft dit prille sei-
zoen al vele overwinningen op zijn 
naam staan. Niels van Baar, Mattijn 
Motshagen, Peter van den Heuvel, 
Hans Jongeling zullen het hem moei-
lijk maken.
Om 12.00 uur is de start voor de mas-
ters, de veteranen onder crossers. 

Edwin Raats is de kampioen van het 
zuiden en al goed voor meerdere over-
winningen. Verder Micha de Vries, 
Marcel Scheffer, Lars Rietveld en Ton 
van Korven.
De jongste categorie, de nieuwelingen 
hebben 30 minuten voor de wielen en 
starten om 13.00 uur. Favorieten zijn 
hier Bryan Bouwmans, Jens Dekker, 
Luca Vreeswijk, Thymen Arensman, 
Martijn Meeuws en David Dekker.
De junioren starten om 14.00 uur en 
rijden bij benadering 40 minuten. 
Dylan Bouwmans, Nick van Helvoirt, 
Ruben Bekkers en Henk Weerman 
zijn hier de kanshebbers. In dezelfde 
tijdspannen starten om twee over 
twee de dames categorie. Inge van der 
Heijden, Anouk Spies, Claudia Peels, 
Lotte Eikelenboom en Jamie Bierens 
zullen onder meer strijden om de po-
diumplaatsen.
Al bij al ingrediënten om een leuke 
sportieve dag buiten in de natuur te 
beleven.

EMK – Real Lunet op zondag 17 november om 14.30 uur

Spannende competitie voor EmK
Aanstaande zondag speelt EMK1 tegen het eerste elftal van Real Lunet uit Vught. 
Real Lunet is de koploper met het grootste aantal doelpunten en heeft de ambitie 
om te promoveren. WODAN uit Eindhoven staat op de tweede plaats. Niet min-
der dan 3 teams die volgen (waaronder EMK) staan op verliespunten beter ge-
plaatst dan de twee koplopers. EMK heeft tot nu toe de beste verdediging. Het 
wordt een interessant duel dat om 14.30 uur begint op het sportpark Wet-
tenseind. Entree gratis. 

  Wed. W g V P DV DT DS 
1 Real Lunet 9 5 4 0 19 35 14 + 21 
2 WODAN 9 6 1 2 19 27 17 + 10 
3 EMK 8 5 2 1 17 14 6 + 8

Heren laten punten achter in Boxmeer

Slordige wedstrijd levert 
onnodig gelijkspel op: 8-8
Na de goede wedstrijd vorige speelronde, waarin alles op zijn plek leek te 
vallen, was het een flinke stap terug afgelopen zaterdag voor de heren-1 van 
Nuenen. alles wat bij de vorige overwinning zo goed ging (speldiscipline en 
het afronden van kansen) liep tegen het eerste team van BZ&PC in het hon-
derd.
De sterk als een team spelende thuis-
ploeg wist nooit een echt overwicht 
op Nuenen te behalen. Toch gaf Nue-
nen kansen weg die geroutineerd bin-
nen werden geschoten. Daar wist Nu-
enen weinig schotkracht tegenover te 
zetten. De kansen waren er, maar vaak 
waren de schoten slap of slordig. 
Waar Nuenen het vooral heeft laten 
liggen zijn de man-meers. Van de elf 
(!) verdiende overtalsituaties werd er 
maar een omgezet in een doelpunt. 
Door stevig de kop uit te pressen wist 

de thuisploeg de aanval te ontregelen. 
Hier zette Nuenen te weinig creativi-
teit tegenover. Een positief punt: ver-
dedigend heeft Nuenen slechts twee 
uitsluitingen tegen gekregen.

De heren van Nuenen zagen er moe 
uit in het erg warme zwembad. Dit in 
combinatie met het fysieke spel van de 
tegenstander en de scheidsrechters 
die erg veel toelieten, resulteerde in 
een slechte passing, weinig concentra-
tie en twee onnodige verliespunten. 

RKSV NUENEN
Zaterdag 16 november 
Veteranen A-RKGSV  ..................... 16.15
Nederwetten-Veteranen B  ........... 16.00 
Zondag 17 november 
Nuenen-Bekkerveld 14.30
Nuenen E1-Brandevoort E1  ......... 13.00
(voorprogramma)
Nuenen 2-Baronie 2  ...................... 12.00
Brabantia 3-Nuenen 3  ................... 12.15
Geldrop 5-Nuenen 4  ...................... 10.30
Nuenen 5-UNA/Brinvast 4  .......... 12.00
Hapert 3-Nuenen 6  ........................ 10.00
Nuenen 7-Best Vooruit 6  .............. 10.00
Nuenen 8-Nieuw Woensel 5   ....... 12.00
Geldrop 7-Nuenen 9  ...................... 12.30
Nuenen 10-Wodan 13  ................... 10.00
Braakhuizen 6-Nuenen 11  ............ 13.00
Nuenen VR1-Venlosche B.VR1  ... 12.00
VCB VR1-Nuenen VR2  ................ 10.30

EMK
Zaterdag 16 november 
EMK Classics - Geldrop ................ 15.30
Zondag 17 november 
EMK 1 - Real Lunet 1   ................... 14.30
EMK 2 - Spoordonkse Boys 2   ..... 11.30
Rood Wit 4 - EMK 3   ..................... 10.00
EMK 4 - Wilhelmina Boys 4   ........ 11.30
Best Vooruit 7 - EMK 5   ................ 10.00
Nieuw Woensel 11 - EMK 6   ........ 11.00
EMK 7 - SBC 7   ............................... 11.30

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 16 november
Vet. Nederwetten - Nuenen  ......... 16.30
Zondag 17 november
Woenselse B.1 - Nederwetten 1 ... 14.30
Nederwetten 2 - Vessem 4  ............ 10.00
Gestel 8 - Nederwetten 3  .............. 12.00
Valkenswaard 8 - Nederwetten 4 . 12.00
Nederwetten Da1 - Spoord. B.Da1 12.00
Nederwetten Da2 - Wodan Da3... 10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 16 november 
Vet. Nuenen – Vet RKGSV ........... 16.15
Zondag 17 november
RKGSV 1 – Waalre 1  ..................... 14.30
RKGSV 2 – Unitas’59 5  ................. 11.00
DVS 6 – RKGSV 4  .......................... 10.00
RKGSV 5 – Geldrop 8  ................... 10.00
Dames: Tivoli 1 – RKGSV 1  ......... 10.00

NKV KoRfbal
Zondag 17 november
NKV 1 ................................................... Vrij

Z&PV Nuenen handhaaft 
positie in competitie
ook de 2e ronde van de landelijke competitie is prima verlopen voor de 
zwemmers van Z&PV Nuenen. Na een 7e plaats in de eerste ronde eindigde 
de ploeg nu op een 8e plaats en handhaaft zich daardoor keurig in de top 10. 
Individuele successen kwamen op naam van Susan Teijken, Frans Slaats, 
Frederiek geurts, Bas gibbels, Lot Sauren en anneloes Peulen. Zij teken-
den voor limieten voor Brabantse Kampioenschappen.
Susan Teijken is na lange tijd weer he-
lemaal op de weg terug en bevestigde 
dat met prima tijden op de 100m vlin-
derslag en 50m schoolslag. Op de 
schoolslag dook ze met 36.60 tevens 
onder de 38 seconden die nodig waren 
voor een limiet voor de Regionale 
Sprint Kampioenschappen aan het 
einde van deze maand.
Bij die kampioenschappen zullen ook 
Frans, Frederiek, Bas en Lot aan de 
start verschijnen, maar zij grepen af-
gelopen zondag ook alvast limieten 
voor de Brabantse Winter Kampioen-
schappen van komende januari. Frans 
bracht zijn 100m vlinderslag tijd om-
laag van 1.05.57 naar 1.03.15 en bleef 
daarmee binnen de benodigde 1.05.00. 
Op de 200m wisselslag was er met Fre-
deriek en Lot een dubbelslag. Beide 
dames, geboren in 2000, zwommen 
onder de benodigde 2.54.00, voor Fre-
deriek kwam er 2.53.40 op de klok, 

voor Lot zelfs 2.51.36. Op de 100m 
schoolslag wist Bas zich dankzij zijn 
1.20.83 te plaatsen voor de BWK.
Anneloes had zich reeds geplaatst voor 
beide bovengenoemde toernooien, 
maar in haar 1e 400m wisselslag plaats-
te zij zich ook al voor de Regionale 
Lange Afstand Kampioenschappen in 
maart 2014. Met 5.29.94 had zij totaal 
geen moeite met de benodigde 5.42.
Spectaculair waren verder de over-
winningen in de estafettes voor Z&PV 
Nuenen. Aan het begin van het pro-
gramma zwommen de jongere jon-
gens en meiden onder luide aanmoe-
digingen naar overwinningen op de 
4x50m vrije slag en 4x100m vrije slag. 
En de wedstrijd werd voor Z&PV Nu-
enen afgesloten met wederom 2 over-
winningen, voor zowel de dames 
4x100m vrije slag als de heren 4x100m 
wisselslag, een goede weergave van de 
breedte van de Nuenense ploeg.

4de Rik avond  bij de RKSV Nuenen

Wettenaar Harrie Verhoeven 
maatje te groot
Vrijdag was het weer zover, onder grote belangstelling (11 wedstrijdtafels wer-
den bezet en het is nog steeds groeiende ) werd om half negen begonnen met de 
vierde rik avond. Bij binnenkomst merkte Harrie Verhoeven op dat het wel eens 
tijd werd dat de overwinning richting Wetten moest en dat heeft hij duidelijk 
waar gemaakt. Met straatlengte voorsprong werd hij eerste voor de winnaar van 
de tweede avond Jan van den Heuvel (den Emmer). Ook deze avond werd er fel 
en sportief gestreden voor de vele mooie prijzen met natuurlijk weer de waarde-
bon als hoofdprijs. De hoofdprijs bij de loterij ook hier een waardebon voor een 
levensmiddelen pakket werd gewonnen door Wil Marguenie.

Uitslag
 1 Harrie Verhoeven 144 Punten
 2 Jan van den Heuvel     86 Punten
 3 Wim van Dijk    75 Punten
 4 An Arts     70 Punten
 5 Hans de Vries      65 Punten
 6 Ron Elbers      60 Punten
 7 Nelly de Louw    55 Punten
 8 Rinus van Gastel   52 Punten

 9 Mien de Louw    48 Punten
10 Jan Kruizinga    46 Punten

Vrijdag  15 november is weer de vol-
gende rik avond aanvang 20.15 uur.
Iedereen is hier van harte welkom zo-
wel leden als niet leden. Locatie “Oude 
Lande” Pastoorsmast 14 Nuenen.

Bridgeclub Common Sense Nuenen brengt 
omroep maX-bridgelessen in de praktijk
omroep max heeft bekend gemaakt dat zij een televisiecursus starten: 
‘Iedereen kan bridgen’, in samenwerking met de Nederlandse Bridge Bond 
(NBB). De eerste les van de cursus bridge wordt op woensdagmiddag 20 
november om 14.40 uur uitgezonden. De cursus wordt gepresenteerd door 
de bekende bridgegoeroe Berry Westra en bestaat uit twaalf wekelijkse afle-
veringen van twaalf minuten.
De afleveringen kunnen na de uitzen-
ding op de website van Omroep Max op 
elk gewenst tijdstip nogmaals bekeken 
worden, zodat een ieder op een eigen 
tempo en op een zelf gekozen moment 
de cursus kan volgen, zo vaak hij/of zij 
maar wil. Naast het volgen van de uit-
zendingen kan tijdens de cursus geoe-
fend worden op een speciale oefenweb-
site. De link naar deze website zal in de 
eerste Tv-uitzending bekend gemaakt 
worden. Bridgeclub Common Sense 
Nuenen, speelt hierop in, door in het 

verlengde van deze unieke kans om met 
het bridgen vertrouwd te raken, (toe-
komstige) bridgers het geleerde in de 
praktijk te laten ervaren, gedurende 12 
dinsdagavonden, aansluitend aan de 
uitzenddagen. Op haar vaste speelavon-
den, stelt bridgeclub Common Sense 
namelijk een deel van haar speellocatie 
beschikbaar om de lesstof van de voor-
gaande les nog eens door te nemen, 
voorbeelden in de praktijk te oefenen, 
vragen te stellen aan de aanwezige 
bridgedocent en ook al in de praktijk te 

oefenen, zodat de cursist snel klaar is 
voor het echte werk. Aansluitend aan de 
genoemde 12 weken, kunnen de cursis-
ten als proef-lid, nog eens gedurende 12 
weken, parallel aan de competitieavon-
den, in een eigen ‘lijn, onder toezicht 
van een mentor, met een aangepast 
speelschema, wennen aan de competi-
tieomgeving en doorstromen wanneer 
zij er klaar voor zijn. 24 weken bridge bij 
een bridgeclub, zonder kosten, in uw ei-
gen tempo en het spelletje leren spelen, 
mooier kan niet! Natuurlijk willen wij 
ook de ‘thuisbridgers gebruik laten ma-
ken van dit proeflidmaatschap. Com-
mon Sense is een actieve vereniging 
voor jong en oud, waar gezelligheid de 
bindende factor is. Meld u aan via: 
www.nbbclubsites.nl/club/30033.

KBo kienavond 
Lieshout 
Op vrijdag 15 november kan er om 
20.00 uur in het Dorpshuis te Lieshout 
weer gekiend worden om de mooiste 
prijzen. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. Het Dorpshuis is te bereiken van-
af de Heuvel tegenover de Kiosk, langs 
Cafetaria Eethuis De Kiosk.



Uw borrel (zakelijk of 
privé) in het Klothuys
Voor feesten tot 40 personen kunt u 
het Klothuys exclusief voor uw gezel-
schap gebruiken. Een mooie, oude 
'stamkroeg' gelegen in een prachtig 
landschap.

Meer informatie:  www.opwettensewatermolen.com

OPWETTENSE
WATERMOLEN

Nieuwe lunch en dinerkaart
Wij vieren de herfst met nieuwe gerechten op de menukaart, 
voorzien van een goede wijnsuggestie. Ook is het weer tijd 
voor ons overheerlijke wildmenu. 

Voor een uitgebreide 
lunch of snelle busi-
ness  lunch bieden wij 
met de nieuwe kaart 
volop mogelijkheden.

Komt u ook snel 
eens proeven? Wij 
reserveren graag een 
tafeltje voor u!  Heeft 

u specifieke wensen dan houdt onze chefkok daar graag re-
kening mee. Ook kinderen zijn van harte welkom, we serveren 
speciale kindermenu's of serveren kleinere porties.

Graag tot ziens in de Opwettense Watermolen!

Kerstbrunch
Lekker ongedwongen met de hele 
familie brunchen bij de Opwettense 
Watermolen. Een buffet vol met heer-
lijke gerechten voor ieder wat wils. 

Prijs voor volwassenen € 37,50 en 
voor kinderen (tot 12 jaar) € 17,50.

Kerstdiner
Of liever met de familie en/of vrienden 
genieten van een heerlijk zes gangen 
diner? Voor ons uitgebreide kerst-
menu kunt u ons mailen. Wij sturen 
het menu graag naar u toe. 

Prijs voor volwassenen € 55,00 en 
voor kinderen (tot 12 jaar) € 27,50

Speciaal voor onze kleine gasten 

hebben wij tijdens de brunch diverse 

activiteiten en kunnen de kinderen 

zich laten schmincken!!!

Komt u vóór 15  

december bij  

ons dineren, 

dan krijgt u een 

fles huiswijn 

aangeboden!

Openingstijden keuken
Lunch: wo t/m zo van 11.30 tot 17.00 uur 
Diner:  wo t/m zo van 17.00 tot 22.00 uur

(Op maandag en dinsdag zijn wij gesloten)

Kerstborrels   vergaderen    
trouwen   dineren   feesten 

nieuwjaarsbijeenkomsten  lunchen

Reserveer nu...
E-mail: info@opwettensewatermolen.com
Telefoon: 040 - 2636 320
U vindt ons aan de Opwettenseweg 203, 5674 AC in Nuenen

MULTIPLANK
van 42,95 voor per m2, incl. BTWrustiek 

eiken 
landhuis-
delen 

15 mm dik
18 cm breed
4 mm toplaag 
werkingsarm
wisselende lengtes

29.95

MEGASTUNT
VLOER HET ZELF EINDHOVEN

LAMINAAT
van 23,95 voor per m2, incl. BTW

extra brede 
delen 

8 mm dik 
authentic toplaag met 
doorlopend decor
voor intensief 
woongebruik 
leverbaar in 
3 kleuren

13.95

VLOER HET ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade, 
Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren 

www.vloerhetzelf.nl
Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a.d. IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in fi liaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

www.lineo.nlGestelsestraat 59 Aalst-Waalre 
Tel. 040 - 22 22 042

Zondag 17 november
geopend 11.00 - 17.00 uur

T O P M E R K E N   D E S I G N
MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

MOOIE COLLECTIE BANKEN EN 
HOEKBANKEN IN ONZE SHOWROOM 
VAN RUIM 6.000 m²

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

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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