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

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

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

Nieuwe 
prinses bij de 
Raod van 
Zatterdag

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Keurknaller 
Verse worst

kilo € 5,-
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‘Dè is 
er inne 
uit de Vort’

kleurmijninterieur.nl
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CARNAVAL 2014 LAOTEN WE NIE SCHIETEN
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Prins Superior zwaait met    
Madeira en Lâmpada de scepter in 2014
Door Mariët Jonkhout

et is zaterdagavond 16 november iets na elf uur als de spanning 
ten top is gestegen in Het Klooster. Alle aanwezigen hebben net 
uitgebreid afscheid genomen van prins Heppie en zijn dames van 
4Fun. Emotioneel was dit afscheid wel maar zowel Prins Heppie 

als zijn dames mogen zich liefdevol opgenomen weten bij de oud prinsen 
Nuenen en het Dispuut Oud Adjudanten. 

Het gonsde de afgelopen weken in het 
dorp al van de geruchten over wie in 
2014 de nieuwe prins van De Dwèrs-
klippels zou gaan worden. Veel namen 
kwamen voorbij en er was in ieder geval 
witte rook bij het monumentje in het 
Park op de 11e van de 11e. Toch bleef de 
nieuwe prins tot het laatst een goed be-
waard geheim.

Plotseling klinken in de Theaterzaal de 
warme klanken van de Braziliaanse 
Sambaband Rooi en iedereen veert op, 
een Sambaband dat belooft wat. Onder-
tussen wordt dwars door de zaal een 
rolsteiger gereden en het wordt snel 
duidelijk dat het nu staat te gebeuren. 

Plotseling valt het doek en daar wordt 
het schild van het nieuwe prinsentrio 
zichtbaar. De spotlights draaien richting 
balustrade en daar staan ze; prins Supe-
rior met zijn adjudanten Madeira en 
Lâmpada. De verrassing bij de aanwezi-
gen is groot! Leuk dat dit trio voorop zal 
gaan tijdens het carnaval van 2014.

Achter prins Superior gaat Dick Wijn-
hoven schuil. Hij is 41 jaar, getrouwd 
met Jacqueline en vader van twee zoon-
tjes. Samen met Jacqueline is hij eige-
naar van D&J print (bedrijfskleding) en 
hij heeft een passie voor voetbal. Hij is 
nog steeds actief als speler bij de vetera-
nen van RKSV en jeugdtrainer bij de 
Fjes. 
De liefde voor voetbal deelt hij met zijn 
beide adjudanten. Adjudant Madeira, 
jeugdvriend René Filipinni (41) en Ad-
judant Lâmpada in het dagelijks leven 
Perry van der Meulen (44).
René is getrouwd met Rianne, vader van 
een zoon en een dochter en accountma-
nager bij Pontmeyer. Perry heeft twee 
dochters, is getrouwd met Chantal en 
ook hij is accountmanager maar dan bij 
Rexel. Ook zij zijn beiden actief bij voet-
balclub RKSV als speler en als trainer. 
Het prinselijk trio is geboren en getogen 
in Nuenen en kent elkaar al sinds de Al-
oysiusschool. 
Hun liefde voor voetbal en carnaval en 
het feit dat in 2014 het wereldkampi-
oenschap voetbal in Brazilië wordt ge-
houden leidde binnen no-time tot het 
motto van dit prinselijk trio: ‘Carnaval 
2014 laoten we nie schieten’. Aan de 
sfeer zal het niet liggen; die was meteen 
deze eerste avond al top!

Het prinselijk trio kan gefeliciteerd 
worden op 12 januari tijdens de officiële 
prinsenreceptie in Het klooster. U bent 
van harte uitgenodigd.

Sinterklaas in Nuenen warm ontvangen
Door Elwien Bibbe

Lampionnen-feest voor de Sint
Op vrijdagavond 22 november a.s. wordt  Sinterklaas op een feestelijke 
manier ontvangen door het winkelhart van Nuenen.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Prins Superior zwaait met Madeira en Lâmpada de scepter in 2014.
Foto John Geven Studio.

Burgemeester Maarten Houben, jeugdburgemeester Jan Peter van Irsel en heel 
veel Nuenense kinderen verwelkomden Sinterklaas afgelopen zondag na zijn rij-
toer door Nuenen voor en op het bordes van Het Klooster. Jan Peter had zelfs 
een sleutel meegebracht. Een sleutel die niet op de deur van Het Klooster past, 
want daar vond het grote Sinterklaasfeest plaats, maar ook op de deur van We-
verkeshof, dat nu Sinterklaashof heet. Want daar gaat Sinterklaas straks weer 
logeren en vindt Amerigo weer een fijn plekje in een van de stallen. De Pieten 
lieten zien hoe goed ze kunnen klimmen en hoe makkelijk ze kunnen tokkelen. 
Niet alleen Pieten gleden langs het touw naar beneden, ook zakken met pakjes.

Vanaf 18.00 uur kunnen kinderen gratis 
lampionnen krijgen bij de pieten op het 
Parkhof, en na afloop een cadeautje op-
halen. Hierna kan dan Sinterklaas fees-
telijk 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	ei-

gen Nuenen.
•	 Pleun	 Bierbooms,	 onze	 plaatselijke	

en landelijk bekende zangeres.
•	 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 verwacht wor-
den zal de Parkstraat voor de veiligheid 
tot 21.00 uur voor verkeer worden afge-
sloten en zullen de hulptroepen van de 
Sint een oogje in het zeil houden om al-
les goed te laten verlopen. 

Tot vrijdag-avond 22 november.

Acht jeugdleden 
behalen diploma 
Jeugd Eerste Hulp B
 
Afgelopen donderdag 7 november be-
haalden acht jeugdleden hun diploma 
Jeugd Eerste Hulp B. Ze kregen 4 sta-
tions te behandelen: levensreddende 
handelingen, brandwonden en flauw-
te, actieve bloeding en kneuzingen en 
botbreuken.
Geïnteresseerden tussen 12 en 16 jaar 
die op de middelbare school zitten, 
kunnen zich aanmelden via 

www.ehbonuenen.nl.

Voor wie van 
zingen houdt
Op zondag 24 november is er weer 
een Liederentafel bij café Schafrath, 
Park	35,	Nuenen.	Aanvang	20.30	uur.



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

•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	uw	con-
tainer

•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken
•	 Zet	de	container	een	nacht	voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	zo-

dat de inhoud kan ontdooien
•	 Plaats	tussen	de	deksel	en	container	een	stokje	om	het	dicht	vrie-

zen van de deksel te voorkomen
•	 Is	de	mogelijkheid	om	de	container	te	ontdooien	niet	aanwezig,	

verzamel	dan	uw	GFT	afval	 zolang	 in	vuilniszakken.	U	kunt	dit	
afval	(zonder	de	zak)	dan	op	de	ophaaldag	in	de	GFT	container	
doen

•	 Stamp	het	afval	niet	aan
•	 Steek,	wanneer	u	de	container	aanbiedt,	het	afval	 los	 langs	de	

wanden met een schop of stok.

GLADHEIDSBESTRIJDING 
IN NUENEN
Het winterseizoen is weer begonnen. De 
laatste	jaren	is	er	sprake	van	‘echte	winters’,	
met flinke vorstperioden en sneeuwval. Wat 
deze winter ons zal brengen blijft koffiedik 
kijken maar de gladheidbestrijders van de 
gemeente staan paraat om in actie te komen 
wanneer dat nodig is. De depots liggen vol 
met	strooizout,	en	het	materieel	is	tiptop	in	
orde. Wij zijn er klaar voor! 

Samen doen we meer! Eigen stoep sneeuwvrij!
Onze	inzet	is	groot,	maar	we	rekenen	ook	op	u	bij	vorst	of	sneeuwval.	
Wees voorbereid en zorg voor schoeisel met ruwe zolen of draag anti 
glij-ijzers. Monteer winterbanden onder uw auto. Veeg uw stoepje 
schoon en strooi zout. Denk hierbij ook even aan uw buren die dit 
misschien niet zo goed meer kunnen. Koop nu zout en wacht niet tot 
het uitverkocht is. 

Gladheidbestrijdingsplan: 
Waar,	hoe	en	wanneer	er	gestrooid	wordt	kunt	u	lezen	in	het	gladheid-
bestrijdingsplan (uitvoeringsplan) op de website (www.nuenen.nl) 
van	de	gemeente.	U	kunt	het	ook	inzien	bij	de	centrale	balie	 in	het	
gemeentehuis. 

Gevaarlijke situaties melden:
U	kunt	gevaarlijke	situaties	melden	via	het	Meldpunt	op	www.nuenen.nl 
of via het telefoonnummer (040) 2631 699.

Twitter: 
Op	het	moment	dat	de	gemeente	een	strooiactie	start,	wordt	dat	direct	
bekend	gemaakt	via	Twitter.	De	strooiploeg	is	te	volgen	via	@strooiploeg.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvragen reguliere omgevingsvergunningen op:
•	 8	november	2013	Stad	van	Gerwen	9,	5674	PH	–	vernieuwen	van	

de	voorgevel	(BOUWEN)
•	 11	 november	 2013	 Sophiastraat	 6,	 5671	 XK	 –	 wijzigen	 van	 het	

gebruik ten behoeve van het vestigen van een praktijk voor fysio-
therapie-oedeemtherapie	(RO,	afwijken	van	de	bestemming)

•	 13	november	2013	De	Heijbloem	2,	5673	PJ	–	oprichten	berging	
(BOUWEN,	RO,	afwijken	van	de	bestemming)

•	 14	november	2013	Collse	Hoefdijk	–	realiseren	van	een	fietsonder-
doorgang	ter	plaatse	van	het	viaduct	Collse	Hoefdijk-	Eindhovens	
kanaal	(BOUWEN)

•	 15	november	2013	Oude	Dijk	19	–	aanleggen	van	een	uitrit	in	de	
achtertuin	(UITRIT)

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

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

kofferbakverkopen	aan	Lankveld	in	2014	op	de	data	13	april	2014	
en 8 september 2014;

•	 Aanvrager:	V.O.F.	Van	Houtum	voor	verlenging	van	de	standplaats	
op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	voor	elke	donderdagochtend	in	2014.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij	 het	 college	 van	 Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	
Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

COLLECTE
In	de	week	van	24	november	t/m	30	november	2013	wordt	gecollec-
teerd	door	de	Stichting	Leger	des	Heils	Fondsenwerving.

VERKEER
In	verband	met	de	Lampionnenintocht	wordt	vrijdagavond	22	novem-
ber a.s. de Parkstraat tussen Boordseweg en Voirt afgesloten voor 
het doorgaand verkeer tussen 18.00 uur en 21.30 uur.
Op donderdag 28 november a.s. voert de gemeente werkzaamheden 
uit aan het rioolgemaal in de Vincent van Goghstraat. Het is nood-
zakelijk	de	Vincent	van	Goghstraat	af	te	sluiten	aan	de	zijde	van	de	
huisnummers	1	t/m	37.	De	winkels	in	de	straat	blijven	gewoon	bereik-
baar,	maar	men	kan	niet	gemakkelijk	voor	de	deur	parkeren.	De	bus-
dienst wordt op deze dag omgeleid.

UITNODIGING VERGADERING 
DORPSRAAD GERWEN 
Maandag	25	november	komt	dorpsraad	Gerwen	in	openbare	verga-
dering	bijeen	in	’t	Huysven,	De	Huikert	35,	Gerwen.	De	vergadering	
begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Aan-
dacht onder meer voor de verkiezingen van een nieuwe dorpsraad 
komend	voorjaar.	En	de	Werkgroep	Leefbaarheid	Gerwen	zal	de	eer-
ste resultaten van de enquête bekend maken. 
Op de agenda staat o.a. de stand van zaken met betrekking tot de 
CPO-woningen	(Collectief	Particulier	Opdrachtgeverschap),	de	Ruit	
(geplande	weg	nabij	Wilhelminakanaal/Stad	van	Gerwen),	de	verkie-
zingen	dorpsraad	Gerwen	op	19	maart	2014	en	de	oproep	voor	kan-
didaten	en	voor	verkiezingscommissie.	En	ook:	GERWEN	geeft	om	
ZORG!	Eerste	resultaten	enquête	Gerwen	door	Werkgroep	Leefbaar-
heid	Gerwen	en	vervolg.

UITNODIGING BIJEENKOMST  
BRANDPREVENTIE 55+     
IN HET KLOOSTER
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	Klooster,	
Park	1	te	Nuenen.

Het ouder worden vraagt om aanvullende maatregelen bij brand. De 
mobiliteit	van	ouderen	neemt	af.	Het	is	dus	voor	55-plussers	belang-
rijk	om	stil	te	staan	bij	een	vluchtplan,	de	aanschaf	van	rookmelders	
en het maken van afspraken met buren. 
Een belangrijk onderdeel van de voorlichtingsbijeenkomst is een pre-
sentatie waarin de brandweer ingaat op de meest voorkomende oor-
zaken van brand en wat mensen zelf kunnen doen om brand te voor-
komen. 

Advies en voorlichting
Speciaal	voor	deze	avond	nodigen	wij	een	deskundige	uit,	die	alles	kan	
uitleggen	over	aanschaf,	installatie	en	onderhoud	van	rookmelders	en	
andere waarschuwingsmiddelen. Ook de adviseurs van Brandveilig 
leven zijn aanwezig en geven advies over het brandveiliger maken van 
de woning. 

Voor wie?
De	bijeenkomst	is	niet	alleen	informatief	voor	55-plussers.	Ook	kin-
deren,	mantelzorgers	of	anderen	die	vanuit	betrokkenheid	geïnteres-
seerd	zijn	in	preventieve	maatregelen	om	brandveilig	te	leven,	zijn	van	
harte welkom. 

Aanmelden
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst 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:	tele-
foonnummer 040 - 2631 629.

OPROEP AAN NUENENSE VERENIGINGEN
In	2012	hebben	Woningbouwvereniging	Helpt	Elkander,	de	Gemeen-
te	Nuenen	en	de	Brandweer	Nuenen	het	project	Nuenen	(Brand)veilig	
gestart. Doel van het project is de woningen die vóór 2003 gebouwd 
zijn te voorzien van rookmelders en de bewoners met een brandvei-
ligheidscheck bewust te maken van hun brandveiligheid in en om de 
woning. 

Inmiddels	zijn	of	worden	in	de	huurwoningen	van	Helpt	Elkander	in	
Gerwen,	Nederwetten	en	de	wijk	Eeneind	door	vrijwilligers	rookmel-
ders aangebracht. Het aanbrengen van de rookmelders en de brand-
veiligheidscheck is voor de bewoners gratis.

Nu	zijn	de	1.100	huurwoningen	in	Nuenen-dorp	aan	de	beurt.	Daar-
voor	doen	wij	een	beroep	op	vrijwilligers	van	Nuenense	verenigingen.	
De	vrijwilligers	worden	opgeleid	en	begeleid	door	de	Nuenense	brand-
weer. Voor elke woning waar zij een rookmelder plaatsen stelt Helpt 
Elkander een vergoeding beschikbaar. Wij zoeken in totaal twintig 
vrijwilligers die aan de slag gaan. Kunt u vanuit uw vereniging vier of 
vijf	vrijwilligers	beschikbaar	stellen,	meld	u	dan	nu	aan!	

Meer informatie over het project staat op www.nuenenbrandveilig.nl. 
Via het contactformulier kunnen verenigingen zich aanmelden voor het 
project.	Toewijzing	geschiedt	op	volgorde	van	binnenkomst.	Voor	vra-
gen	 over	 het	 project	 kunt	 u	 terecht	 bij	 de	 projectcoördinator	 Paul	
Sluijter,	e-mailadres:	psluijter@onsnet.nu.

Het project is een initiatief van:

INSPRAAK EUROPALAAN / HOV2 
Inspraak 
De	inspraak	voor	Europalaan/	HOV2	loopt.	De	volgende	inspraakbij-
eenkomsten worden georganiseerd in Het Klooster:
•	 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 avonden hebben een open en informeel karakter. Er zijn enkele 
korte,	centrale	presentaties	in	de	raadzaal.	Daar	én	in	de	naastgelegen	
ruimte	kunt	u	de	tekeningen	bekijken,	zien	hoe	de	varianten	nu	in	de	
plannen	getekend	zijn	etc.	Er	is	volop	ruimte	om	vragen	te	stellen,	on-
der andere aan de leden van de klankbordgroep en verkeerskundigen. 
Wilt	u	uw	inspraakreactie	achterlaten,	dan	kan	dat	ook	ter	plekke.
 
Er zal ook ruimte zijn voor discussie. Er is plaats en tijd ingeruimd voor 
een	zogenaamde	‘speakerscorner’.	Het	actiecomité	‘HOV2	tot	hier	en	
niet verder’ is bijvoorbeeld uitgenodigd om hier een kort betoog te 
houden. Ook behoefte om een eigen geluid te laten horen? Aanmelden 
kan via s.brouwer@nuenen.nl.

Inloopsessies: kom kijken, kom vragen!
Ook benieuwd hoe voorrangspleintjes functioneren? Even tijd voor 
technische uitleg? Of juist behoefte om een mondelinge inspraakre-
actie te geven? Dat kan ook tijdens enkele zogenaamde inloopsessies. 
Kom gerust een keer binnenlopen voor extra uitleg in het gemeentehuis 
(spreekkamer 2):

•	 Donderdag	21	november	(16.00	–	19.00	uur)
•	 Dinsdag	3	december	(16.00	–	19.00	uur)

Inspraak en dan …
Tot	en	met	5	december	2013	mag	iedereen	mondeling	of	schriftelijk	
(ook per mail aan hov2@nuenen.nl) melden wat hij of zij van het 
voornemen	en	de	plannen	vindt.	Voorstander	van	één	van	de	varianten	
of	juist	van	een	heel	andere	oplossing,	iedereen	kan	een	–liefst	onder-
bouwde- mening geven. De opmerkingen en standpunten worden 
gebundeld in een inspraaknotitie en kunnen leiden tot wijzigingen. 
Uiteindelijk	is	het	aan	college	en	raad	om	een	beslissing	te	nemen,	ook	
over de financiële kant van de plannen. Wordt de Europalaan gere-
construeerd	en	zo	ja,	volgens	welk	plan.

AFVALINZAMELING
Nog	veel	te	vaak	gooien	we	goede	recyclebare	producten	in	onze	rest-
container. Daarom vragen wij uw aandacht voor het onderstaande:
•	 Kleine kapotte elektrische apparaten:	Op	de	milieustraat	Nuenen	

kunt u gratis uw kapotte elektrische apparaten kwijt. Denk hierbij 
aan	een	tafel	ventilator,	campingantenne,	mp3speler,	digitale	fo-
tocamera,	 wereldontvanger,	 zaklantaarn,	 mixer	 of	 koffiezetap-
paraat. Kijk voor meer informatie op www.wecycle.nl. De ge-
meente	 Nuenen	 organiseert	 in	 samenwerking	 met	 Wecycle	 een	
sinterklaasactie,	wij	communiceren	hier	nog	over	in	dit	blad.	Er	
zijn leuke prijzen te winnen. 

•	 Tetrapakken:	Dit	zijn	pakken	van	bijvoorbeeld,	melk,		pudding	of	
sappen. Deze kunt u onbeperkt en gratis kwijt op de milieustraat 
Nuenen.

•	 Piepschuim: U	kunt	piepschuim	in	HELE	stukken	gratis	aanleveren,	
denk hierbij bv uit verpakkingen van huishoudelijke apparaten. 
Het	mag	geen	stickers,	plakband	of	andere	stoffen	bevatten.	Piep-
schuim wat gebruikt wordt in de bouw als isolatiemateriaal moet 
in de container van grof vuil en valt  niet onder deze categorie.

Vergeet	uw	milieupas	niet,	als	u	de	milieustraat	Nuenen	bezoekt!	

Afvalinzameling bij vorst
Tijdens	de	vorstperiode	kan	het	voorkomen	dat	afval	in	uw	container	
vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans dat 
er	niets	of	nauwelijks	iets	uitvalt,	terwijl	uw	container	wel	geregistreerd	
wordt	en	u	dus	ook	het	volledige	tarief	moet	betalen.	U	bent	hier	zelf	
verantwoordelijk voor dat de container volledig wordt leeggemaakt. 
Indien	dit	niet	het	geval	is	wordt	er	niet	nagereden	door	onze	afvalin-
zamelaar.	Om	ook	bij	vorst	uw	container	te	kunnen	legen,	willen	wij	
graag de onderstaande adviezen geven:

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: 22 & 23 Nov: 
Soepgroenten Speciaal, 250 gram 1,25
Shii-take, per bakje  ............................ 1,49
oesterzwammen, per bakje  ... 1,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 25 November:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo  ................... 0,69
DINSDag 26 November:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo  .............. 0,89
WoeNSDag 27 November:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............. 0,99
DoNDerDag 28 November:

koolrabi, 2 stuks  ................................. 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 22 t/m 28 Nov:

tommies, per bakje ............................. 1,49
avocado, per stuk ................................ 0,99 
griekse salade, 250 gram ......... 1,89
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
Ook voor al uw Wild!!

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

VEEL VOORDEEL!!!
BROOD VAN DE WEEK (KLOOSTER)

 € 1,75
PUNTZAK PEPERNOTEN

 € 2,00
SUIKERBROOD (BRABANTS EN FRIES)  

 € 2,00
ONZE MET 5 STERREN BEKROONDE
ROOMBOTER-AMANDELSTAAF  

 NU 2 VOOR € 6,95!!

APPELSTRUDEL (MET VANILLESAUS)  
AAN ÉÉN STUK (3 PERS.)

€ 4,00
HEEL GRAAG TOT ZIENS

IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

3 Pepersteaks 5,95 
‘Bak’ Steentjes
100 gram ......................................1,50
Bij 100 gr. Runder Rookvlees
 .... 100 gr. Selderij Salade GRATIS
Gemarineerde 
Kipreepjes
500 gram ......................................5,95
Rucolarol
100 gram ......................................2,00
Gevuld Kippendijtje
Met Abrikoos, Amandel en Spek
100 gram ......................................1,60
Broodjes Bestellen? 

Gebruik onze App!

SPecIal

SPecIal

geldig 18 t/m 23 november

vAnAF donderdAg 21 november

kooPJe

kooPJe

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

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

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Menu Olijf 
Voorgerecht

Pastrami hert | uienjam | vadouvan
***

Tussengerecht
Kabeljauw | pompoen | aceto balsamico | olijfolie

***
Hoofdgerecht keuze

Snoekbaars | gamba | Mediterrané | saffraan  
óf

Wildzwijnhaasfi let | paddenstoelen | groene kool
mosterd | gnocchi

***
Nagerecht

Crostata | bramen | witte chocolade

€ 34,50 per persoon

Wij kijken er naar uit u te mogen ontvangen.

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren



Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Lampionnen voor de Sint
Vrijdagavond 22 november 2013

P3  •  2Dance   
Pleun Bierbooms 

DJ Friso  •  Friet Piet  

Aanvang om 18.00 uur in de Parkstraat Nuenen
GRATIS lampionnen en cadeautje voor elk kind

Organisatie: 

Met medewerking van:

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

Nu ook 25% korting op Cedeko’s elektrisch bediende: Dubbel Rolgordijnen, Finesse en Rolgordijnen. 
Elektrische bediening nu al leverbaar vanaf € 85,- meerprijs. Actieperiode: wegens succes verlengd 
tot 31 december 2013. Vraag uw Cedeko dealer naar de voorwaarden.

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

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

25% 
25% 
25% korting

Uw Cedeko dealer:

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

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

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

25% 
25% 
25% korting

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

Uw Cedeko dealer:

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Er zijn voor een ander en er zelf veel van leren!
Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven
Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. 
Anoniem en vertrouwelijk.  
We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat.  
Bel 040 - 212 55 66 voor een informatiepakket of 
kijk op www.sensoor.nl/brabant

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

Auto Service Verbroekken

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

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

TE HUUR
In het centrum van Nuenen (Beekstraat 16).

Ruimte ± 65m2. Thans in gebruik als 
kapsalon, maar ook uitstekend geschikt

als kantoor/praktijkruimte of als workshop/ 
atelier, galerie/expositie ruimte. 

Heeft u interesse, neem contact op met 
Mw. M. van Lieshout, mariejosevanlieshout@gmail.com

Rond de Linde ook 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

ronddelinde.indd   1 19-11-2013   11:57:27
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MEDEDELinG OMTREnT inTREKKEn  
aanVRaaG OMGEVinGSVERGUnninG
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager 
ingetrokken op:
•	 11	november	2013,	Boschhoeve	4,	5673	KB,	oprichten	van	een	berging	(BOUWEN).
Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen for-
mele	(schriftelijke)	bedenkingen	of	bezwaren	worden	ingediend.

VERLEEnDE VERGUnninGEn En OnTHEFFinGEn
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	voor	ondersta-
ande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
•	 12	november	2013	Wettenseind	8A,	5674	AA	–	oprichten	van	een	Bed	&	Breakfast	

(RO,	afwijken	van	de	bestemming)
•	 14	november	2013	Boord	14,	5674	ND	–	verbouwen	van	een	kwekerij	(BOUWEN)
•	 15	november	2013	Kerkhoef	8,	5674	NX	–	wijzigen	van	het	gebruik	van	een	be-

staand	tuinhuis	ten	behoeve	van	een	Bed	&	Breakfast	(RO,	afwijken	van	de	be-
stemming)

•	 15	november	2013	Prinsenweier	18,	5673	TZ	–	vervangen	van	een	melkstal/tank-
lokaal	(BOUWEN).	

Besluiten op grond van de apV en bijzondere wetten
•	 aan	 Winkeliersvereniging	 Winkelhart	 van	 Nuenen	 zijn	 een	 vergunning	 en	 een	

ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	lampionnenintocht	in	het	“Win-
kelhart	van	Nuenen”	op	het	weggedeelte	Parkstraat,	gelegen	tussen	Boordseweg	
en	Voirt	op	22	november	2013	t.g.v.	Sinterklaas	(verzenddatum	13	november	
2013);

•	 aan	Amnesty	Werkgroep	Nuenen	c.a.	is	medewerking	verleend	voor	het	organi-
seren van een fakkelwake en het ondertekenen van een petitie op maandag 9 
december	2013	tijdens	de	weekmarkt	t.h.v.	het	Rabobankfiliaal	t.g.v.	de	dag	van	
de	rechten	van	de	mens	(verzenddatum	14	november	2013);

•	 aan	 Sint	 Nicolaas	 Activiteiten	 Gerwen	 zijn	 een	 vergunning	 en	 een	 ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	de	intocht	van	Sinterklaas	in	Gerwen	op	24	
november	2013	(verzenddatum	14	november	2013);

•	 aan	Bloem	&	Tuin	Evenementenburo	B.V.	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-
leend	voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	tuinbeurs	Bloem	&	Tuin	op	landgoed	
Gulbergen	in	de	periode	van	18	tot	en	met	27	juli	2014	(verzenddatum	15	no-
vember	2014).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 in	 Nuenen.	 Tegen	 desbetreffende	 besluiten	 kunnen	
belanghebbenden	binnen	zes	weken	na	de	dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	
van	het	besluit,	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	
maken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	afspraak	te	maken	
bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum dat bereikbaar is via telefoon-
nummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	
kunt u een afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of 
eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via telefoon-
nummer	(040)	2631	631.

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

Uit d’n hoek…
JFK

Morgen is het 50 jaar geleden dat John F. Kennedy werd vermoord, op 22 
november 1963 op Elm street in Dallas. Tien jaar later werd ik geboren.
 Ik weet nog waar ik was toen ik voor het eerst echt gegrepen 
werd door het verhaal. We zaten in Wenen, op bezoek bij de zus van mijn 
vrouw die daar toen woonde. Zij had het boek JFK van Jim Garrison, dat 
later werd verfilmd door Oliver Stone. Ik las het in één keer uit. Het boek 
opent veelzeggend met een plattegrond van de route die Kennedy zou 
rijden in Dallas, een route die vroeg om problemen.
 Er is een kleine Nederland-connectie met de aanslag via Willem 
Oltmans die er een boek over schreef. Recent verscheen een nieuw boek 
over de moord van Philip Shenon, Anatomie van een aanslag. Dat hoef 
ik niet meer te lezen. Ik heb lang genoeg in de samenzweringstheorie 
gelooft.
 Behalve voor JFK, heb ik aan het bezoek destijds ook een blij-
vende fascinatie voor Wenen over gehouden.

Edwin Coolen

Verstuurd vanaf mijn iPad

Zwart van de mensen 
Elwien Bibbe

Misschien overdrijf ik een beetje, maar het was dus echt druk bij de boekpresen-
tatie van Nuenen op het Randje in de bieb afgelopen vrijdag. Een boek over de 
geschiedenis van de buurtschappen rondom Nuenen, een project van lange 
adem: 5 jaar hebben Tonny van de Boomen en Yvonne Henderson eraan ge-
werkt. Maar de waardering is groot, getuige de belangstelling en de vele boeken 
die een eigenaar vonden.
Waar het ook druk was, was in Het Klooster, een dagje later.  Want Nuenen heeft 
een nieuwe dwèrse prins. Volgens protocol wordt dan eerst afscheid genomen 
van de oude garde: Prins Heppie en 4Fun. En zo is het DOA (dispuut van oud ad-
judanten, te herkennen aan de rode klaks) nu 4 dames rijker. En moet de club van 
oud-prinsen nog altijd wachten op de eerste prinses. En ook volgend jaar zal dat 
niet anders zijn. De nieuwe prins heet Superior. En dat zorgt al meteen voor hoge 
verwachtingen. In Nederwetten is dat anders. Daar zwaait de jeugdige prinses 
Colori de scepter. Net zoals bij de Raod van Zatterdag, daar gaat prinses Licor 
Markanti de kar trekken.

En ook zondag, bij de komst van de Sint, was er weer veel volk op de been. Zag 
het zwart van de mensen? Dan zou ik overdrijven….. 

Ingediende moties en 
amendementen
Door Gerrit van Ginkel

ijdens de begrotingsbehandeling van 7 november zijn een groot 
aantal moties en amendementen ingediend. Zij dienen om een 
voorgenomen besluit te wijzigen of niet uit te voeren.  Een motie 
gaat minder ver dan een amendement. Een motie is een verzoek tot 

wijziging maar wordt als die aangenomen is,  zelden door een college niet 
gehonoreerd. Een voorbeeld van het niet uitvoeren van een aangenomen 
motie is de jaren geleden aangenomen motie van de Combinatie om de 
weekmarkt opnieuw te verplaatsen naar het van Goghplein.  De reactie van 
de marktkooplieden was destijds zodanig dat een voortbestaan van de 
markt ernstig gevaar liep als de motie uitgevoerd zou worden. 

Een amendement gaat verder en is een 
voorstel tot wijziging van een voorlig-
gend besluit of om dat aan te passen.
Er werd onder meer een motie inge-
diend om samen met de andere basis-
scholen in Nuenen-Zuid een herorde-
ning van de lege lokalen  te laten plaats 
vinden zodat er een oplossing komt 
voor de Mijlpaal die onvoldoende ge-
huisvest is. Voor waren het CDA, de 
PvdA, VVD, Lijst Pijs/van Bruggen, 
De Combinatie en Nuenens Belang. 
Tegen waren D66, Lijst van Bree en 
W70. Vooral de garantie dat er alleen 
in Nuenen-Zuid gezocht moest wor-
den vonden de tegenstemmers te dun.

werd aangenomen door Nuenens Be-
lang, Lijst Pijs/van Bruggen, PvdA, 
VVD, W70 en De Combinatie. Tegen 
waren D66 en Lijst van Bree.

Een andere motie handelde over het 
opzetten van een systeem zoals de ge-
meente Tilburg dat gaat doen in 2014, 
waarbij  de particuliere huiseigenaren 
zelf de WOZ waarde van hun huis via 
internet kunnen controleren of wijzi-
gen. Voor deze motie waren Nuenens 
Belang, De Combinatie, Lijst Pijs/van 
Bruggen, PvdA en de VVD. Tegen 
stemden D66, de Lijst van Bree en 
W70 zodat deze motie werd aangeno-
men. Een motie van de PvdA om de 
kosten of besparingen inzichtelijk te 
maken door het samengaan met 
dienst Dommelvallei werd aangehou-
den. Eind januari volgend jaar komt er 
een totaal overzicht over de financiële 
gevolgen van de samenwerking Dienst 
Dommelvallei.

Een amendement ingediend dooor 
W70 haalde het niet.  Alleen die partij 
ondersteunde het amendement dat 
handelde over de geschrabte subsidies 
toch toe te kennen totdat het nieuwe 
subsidiestelsel in werking zou treden. 
Dit zou met een extra bedrag  van 
68.000 Euro op de begroting drukken.
Unaniem werd een amendement aan-
genomen om de Algemene Reserve te 
verhogen met een bedrag van 
3.371.000 Euro, een bedrag dat ge-
haald werd uit de diverse reserves en 
voorzieningen. De provinciale toe-
zichthouder had dat onlangs al goed-
gekeurd.

____________________
Motie van de PvdA 

om de kosten en 
besparingen 

inzichtelijk te maken 
van de samenwerking 
in de Dommelvallei 
werd aangehouden 
omdat eind januari 

een financieel 
totaaloverzicht 

________________________________

____________________
Unaniem werd een 

amendement 
aangenomen om ruim 

€ 3 miljoen 
uit de Reserves en 

Voorzieningen te halen 
en dat geld onder te 

brengen in de 
Algemene Reserve.

________________________________

T

Boek Nuenen op het randje… gepresenteerd
Onder grote belangstelling is vorige week vrijdag het boek Nuenen op het rand-
je… gepresenteerd, geschreven door Tonny van den Boomen en Yvonne Hen-
derson. Er waren zelfs mensen speciaal uit Drenthe afgereisd om hierbij aanwe-
zig te zijn. Burgemeester Houben nam het eerste exemplaar in ontvangst. Na 
afloop signeerden Tonny en Yvonne hun boek.
Komende zaterdag zijn de auteurs nog van 11.00 uur tot 14.00 uur in de biblio-
theek aan het Van Goghplein om het boek te signeren.

Een motie werd ingediend om zeker-
heid te verschaffen bij enkele uitstaan-
de leningen van bouwprojecten van 
woningbouwcorporaties. Het college 
moet de raad uiterlijk voor 30 januari 
2014 hierover informeren. De motie 

Het amendement om de OZB met 5% 
te verlagen haalde het omdat de CCD, 
Nuenens Belang, De Combinatie, Lijst 
Pijs/van Bruggen en W70 voor waren. 
Tegen stemden het CDA, D66 en lijst 
van Bree. Zij vonden een verlaging wel 
bespreekbaar maar geen 5%.

Sensoor zoekt vrijwilligers  
Sensoor  Eindhoven  zoekt  vrijwilligers, die  4 uur per week via de telefoon 
of chat gesprekken willen voeren. Iedereen die goed kan luisteren en graag 
iets voor een ander wil betekenen, kan zich vanaf nu aanmelden voor de 
nieuwe basistraining.

Sensoor is er voor mensen die graag 
hun hart willen luchten en hiervoor 
niet in hun eigen omgeving terecht 
kunnen. Via de telefoon is Sensoor dag 
en nacht bereikbaar. Chatten is dage-
lijks mogelijk op gezette tijden. De ge-
sprekken zijn anoniem en worden ver-
trouwelijk behandeld. In sommige 
gevallen is het al voldoende om er echt 
even voor de ander te zijn. In andere 
gevallen helpen de vrijwilligers ge-
dachten te structureren en denken 
mee over mogelijke oplossingen.

Vrijwilligers krijgen een uitgebreide 
training. Deze is landelijk erkend door 
Stichting Permanente Educatie Ne-
derland (SPEN). De training richt zich 
op het ontwikkelen van gespreks- en 
luistervaardigheden. Maar ook zaken 
als eigen rol en houding in het gesprek 
komen hierbij aan bod. Deze training 
draagt bij aan persoonlijke groei, en 
kan daardoor de kansen op de arbeids-

markt vergroten.  Aan de training zijn 
geen kosten verbonden. 

Naast het voeren van gesprekken via 
de telefoon wordt er gechat.  Dit 
spreekt vooral jongeren aan. Aange-
zien bij chatten en e-mailen de stem 
van de persoon wegvalt en alleen een 
soort spreek/schrijftaal overblijft, 
vergt dit werk specifieke vaardighe-
den. Naast de algemene basistraining 
die alle vrijwilligers volgen, krijgen 
chatvrijwilligers daarom een aanvul-
lende  training. 
Sensoor is op zoek naar vrijwilligers 
voor de telefoon en de chat. Aanmel-
den voor de nieuwe training kan tot 13 
januari 2014. De training start 7 en 8 
februari 2014. Meer informatie is te 
vinden op www.sensoor.nl/brabant, 
en je kunt je daar digitaal aanmelden. 
Het is ook mogelijk telefonisch een in-
formatiepakket aan te vragen via 040-
212 55 66.

Nuenen steunt 
Diabetes Fonds 
met € 3088,37
33 vrijwilligers gingen begin novem-
ber in Nuenen op pad voor het Diabe-
tes Fonds. Gezamenlijk haalden zij 
met de collectebus € 3088,37 op. Het 
opgehaalde geld gaat naar onderzoek 
om diabetes beter te behandelen of te 
voorkomen.

Cowboy Billie 
Boem ontvangt 
Sinterklaas
In een avontuurlijke westerndecor 
ontvangt Cowboy Billie Boem, samen 
met Indiaan, tijdens zijn voorstelling 
de goedheilig man. De voorstelling, 
voor kinderen vanaf 4 jaar, is op 
woensdag 27 november en begint om 
14.00 uur in Het Klooster in Nuenen. 
Kaarten à € 9,50 zijn te bestellen via 
www.hetklooster.org. Telefonisch re-
serveren kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur 
via 040 -2843399.

Citaat van de Week

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

‘Echte poëzie kan communiceren voor ze is begrepen.’

T.S. Eliot 
– dichter (1888-1969)



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.

De winkels in Kernkwartier:
Benu apotheek • Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau)  
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 
Schoenmaker Eef Imming • Reisburo Thomas Cook

Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Komend weekend, op zaterdagmiddag 23 november, kunnen kinderen zich in 
winkelcentrum Kernkwartier gratis laten schminken of een stoere glitter tattoo laten zetten. 
Van 12.00 tot 16.30 uur zijn twee enthousiaste schminkers aanwezig en kan er een keuze 
gemaakt worden uit een groot skala aan mogelijke tekeningen en tattoo’s.

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

www.winkelcentrumnuenen.nl

GRATIs Schminken
in KERNkwartier
GRATIs Schminken
in KERNkwartier

Winkelen onder één dak

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Vacaturebank vrijwilligers week 47
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen.  urgent! 2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma, wo, vr. 13.30-16.30 vr. 9.30-13.30u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
LEVgroep Vrijwilligers voor hulp bij thuisadministratie & formulieren  uren in overleg
 (nauwkeurig, kunnen omgaan met privacygevoelige informatie)
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
De Akkers (Archipelzorggroep) Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op zaterdag /zondag.  Tijd: 09.00-10.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Initiatiefgroep  Vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”
—————————————————————————————————————————————————————————————––––
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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CARNAVALAR IA
Jeugdprins Pim, Prinses Sam 
en Adjudant Stef
Op zaterdag 16 november was het moment aangebroken om afscheid te 
nemen van het Jeugdtrio 2013. Prins Sven, Adjudant Guus en Prinses Noor. 
Het jeugdprinsen trio uit Gerwen en Prins Heppie met hun gevolg konden 
nog 1 maal de handen schudden met het trio 2013. Na een korte terugblik 
werd het trio ontdaan van hun hoogwaardigheid tekens en bedankt voor hun 
bewezen diensten in het geweldige carnavals jaar 2013. Een Vette Pluim.
Hierna werd de zaal getrakteerd op een 
amusante show met onderdelen van de 
televisieshow de Jongens tegen de 
Meisjes en BZT show. Zo werden een 
wedstrijd tentje proppen en het be-
roemde letterspel gespeeld. Ook kon 
de zaal genieten van de Dansgarde uit 
Gerwen, de Senaatsgarde en natuurlijk 
de eigen Jeugddansgarde Aan het einde 
van de spelshow kwam eindelijk het 
verlossende moment: Het jeugdtrio 
2014 werd via een letterspel bekendge-
maakt. Uiteindelijk stond daar dan pim 
sam stef opgesteld met behulp van let-
ters op dozen. De Jeugdprins van CV 
de Dwèrsklippels: Pim Rombouts. Pim 
is de jongste telg van de familie Rom-
bouts. Zijn zus Janne heeft al eerder in 
de jeugdraad van elf gezeten en diverse 
familieleden van moeders kant zijn ze-
ker geen onbekende bij de carnavals-
vereniging. Pim is lid van de scouting 
in Nuenen. Adjudant Stef Smeulders is 

ook zeker geen onbekende bij het 
Jeugdcarnaval. Buiten dat hij een vaak 
geziene gast is bij diverse Jeugdmidda-
gen was zijn zus in 2010 jeugdprinses. 
De familie Smeulders gaat zo gezegd 
op herhaling. Stef houdt van voetbal, 

Raopersgat’s nieuwe boerenbruidspaar 
Jan en Marjan van Veggel
Zaterdagavond 16 november is het boerenbruidspaar van Raopersgat bekendge-
maakt. Rond de klok van tienen werd het decor achter het podium in zaal De 
Koekoek omgetoverd tot de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Door de vier 
uitgesneden hoofden van afgebeelde personen, verschenen de gezichten van de 
getuigen en het boerenpaar, uitgemonsterd met maskers, pruiken en andere on-
herkenbaar makende artikelen. Na een leuke presentatie door Mari van Zoggel 
werden Jan en Marjan van Veggel-Verbakel als het boerenbruidspaar ontmas-
kerd. De getuigen van dit trouwlustige koppel zijn Henny en Tini van Vijfeijken 
die hen met raad en daad zullen bijstaan tijdens de bruiloft en de aanloop er naar 
toe. De CBR levert met de boerenbruiloft een feestelijke bijdrage aan het carna-
valsgebeuren in Raopersgat en houdt daarmee tevens een traditie in ere. De ver-
loving van het boerenpaar is op 23 januari 2014 in de Hofkamer van Franciscus-
hof. Een sfeervolle activiteit waar de bewoners ieder jaar met veel plezier naar 
uitzien. De bruiloft is op maandagmiddag 3 maart 2014 in de vernieuwde zaal van 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in Raopersgat. De huwelijksvoltrekking met 
aansluitend het boerenbal zijn openbaar en voor iedereen gratis toegankelijk.

Prinsenballen      
CV de Narre-Kappen
Aanstaande zaterdag 23 november zal de bekendmaking 
van de jeugd- en grote prins(es) plaatsvinden in de feesttent 
op het Heuvelplein. Na de leuke happenings bij onze zusterverenigingen, is 
het aan de Narre-Kappen om in stijl het nieuwe seizoen in te luiden. 

Als eerste zwaait het jeugdtrio van 
carnaval 2013 af: Jeugdprins Zaai 
(Tim), Jeugdprinses Maai (Sandra) en 
Adjudant Oogst (Tim). Er zal op een 
leuke, welverdiende wijze afscheid 

worden genomen van dit geweldige 
trio. Vervolgens zal op spectaculaire 
wijze het nieuwe jeugdtrio 2014 ge-
presenteerd worden. Het zal dit jaar 
anders dan anders zijn. Wil je hier 
niets van missen, kom dan gezellig op 
zaterdagmiddag naar de tent om dit 
met eigen ogen te aanschouwen. Het 
Jeugdprinsenbal begint om 14.00 uur. 

‘s Avonds is het dan tijd om afscheid te 
nemen van Prins Vurieus en zijn adju-
dantes Aqua en Flamma. Na een ge-
weldig jaar zullen zij terug treden en 
bedankt worden. Natuurlijk zal de af-
voering ook weer zeer speciaal zijn. 
Rond de klok van 23.11 zullen de nieu-
we kartrekkers ten tonele verschijnen. 
Velen zijn nieuwsgierig en willen na-
tuurlijk weten of zij de juiste naam 
(namen) in gedachte hebben, dan wel 
opgeschreven. 

De voorpret is er in Gerwen in ieder 
geval niet minder op geworden. Sinds 
Gerwen Kermis is het bijna dagelijkse 
kost om het over de nieuwe Prins(es) 
te hebben. Staat de nieuwe hoogheid 
op het lijstje van de Verraij- of Raaij 
commissie? 

Zaterdag wordt het duidelijk. Na de 
eerste 10 (makkelijke) aanwijzingen, 
volgt hieronder de laatste en 11e aan-
wijzing:

1. Ze hebben er 11 aangedaan.
2. Ze gaan door tot in de late uurtjes.
3. Standplaats is Gerwen.
4. Ze gaan gelijk op.
5. Ze halen al het goede uit het zui-

den.
6. Snel, Sneller, Snelst.
7. Het één kan niet zonder het ander.
8. Ze doen het vrij onregelmatig.
9. Ze leven op grote voet.
10. Het is bekend waar de mosterd ge-

haald wordt.
11. Er was een verband met de Kin-

dervakantieweek.

Met de laatste hint moet het echt dui-
delijk zijn voor iedereen. 

De nieuwe Prins(es) hoopt iedereen te 
ontmoeten in de residentie op het 
Heuvelplein.

Nieuwe prinses bij de 
Raod van Zatterdag
De Raodselachtige Raadsels zijn opgelost. Zondagmiddag werden zij dan 
eindelijk aan het volk gepresenteerd, Prinses Licor Markanti en haar Adju-
dant Itje. Samen zullen zij dit carnavalsseizoen de Raod van Zatterdag voor-
gaan onder het motto: Ons Fisje Meej Ullie.

Prinses Licor Markanti en adjudant Itje. (Foto LAV Fotografie)

In het dagelijks leven kennen wij Prin-
ses Licor Markanti als Renate van 
Lierop en Adjudant Itje als Ingrid Ver-
hagen. Beiden zijn werkzaam in het 
Catharina Ziekenhuis op de afdeling 
cardiologie.

Renate en haar partner André ten Vel-
de zijn evenals Ingrid en haar partner 
Frank van Hoek geen onbekenden 
voor carnaval minnend Nuenen.

Beide dames zijn trotse moeders; Re-
nate van Rudy en Danielle van Stip-
hout en Ingrid van Teun en Gijs Hof-
huis.

Op 16 februari 2014 zal in de Residen-
sie van de Raod van Zatterdag, Diner-
café Zinn, hun receptie worden gehou-
den. Dus zet die datum vast in de 
agenda, want zoals hun motto al aan-
geeft zij vieren Hun Fisje gèr Meej Ullie.

Column van Cees

Tandje lager in Raad-van-Elf
Het was weer groot feest afgelopen weekeinde in en rond het Park. De Sint met 
zijn zwarte Pieterbazen, Superior als nieuwe Prins bij de Dwèrsklippels en een 
nieuwe Prinses bij de Raod van Zatterdag, je krijgt al echt Zinn in Carnaval.
De Dwèrsklippels lopen al weken warm voor de Dolle Dagen straks in maart en 
met de Raad-van-Elf wil het maar niet opschieten. Tot tien tellen blijkt heeel 
moeilijk, maar een Raad-van-Elf die slechts zeven leden telt is wel heeeel mager-
tjes. 
Een paar weken na Carnaval wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen en er zijn 
ruim honderd kandidaten voor niet minder dan 19 zetels. Ideetje: breng die 19 
terug naar 11 raadszetels. Twee vliegen in één klap: bij de Dwèrsklippels is één 
vlekje weggewerkt en een gemeenteraad-van-Elf is een stuk goedkoper, over-
zichtelijker en bespaart ruimte in de Raadszaal. Kan er weer wat meer publiek 
van genieten. 
Een gemeenteraad met elf leden bezorgt Nuenen gratis landelijke publiciteit.   
Zo’n Raad-van-Elf kan zeker belangrijke knopen doorhakken en de kwaliteit 
hoeft niet minder te zijn. Eén voordeel levert het op voorhand op: de vergaderin-
gen zijn eerder afgelopen en dat komt de plaatselijke horeca ook weer ten goede. 
Ze drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was………   
Twee burgervaders stortten zich afgelopen weekeinde in het Carnavalsgeweld. Ex-
burgemeester Willem Ligtvoet zit in de senaat en met zijn hoofddekseltje en bril-
letje toonde hij enige gelijkenis met Willempie van Carnavalsheld André van Duin. 
De huidige eerste burger Maarten Houben was zichtbaar in zijn sas in de Dwèrse 
residentie. Hij was samen met drie wethouders op zoek naar geschikte bestuur-
ders voor 2014. Wie ontwerpt een passende carnavaleske pet voor Maarten?
Na het vroegtijdig uitlekken van de lintjesregen in onze gemeente kon het niet 
uitblijven. Nu een lek bij de Raod van Zatterdag. Want de Raod van Zatterdag 
wilde zondagavond de nieuwe Prins(es) onthullen, maar op ED.nl was ’s middags 
rond de klok van twaalven al te lezen wie het zou gaan worden: Renate van Lier-
op, dochter van de bekende Cor van Lierop (drie keer Prins Carnaval in Veldho-
ven). Cor begint langzaam maar zeker een echte Nuenenaar te worden, zo is hij 
al fan van de Nuenense profrenner Steven Kruijswijk en nu treedt zijn dochter 
ook nog in zijn voetsporen als Prinses Licor (jaja, een verwijzing naar vader Cor 
van Lierop) Markanti. Terwijl Prinses Colori van De Wetters zich laat bijstaan 
door twee mannen als adjudanten (Dirk en Erwin Renders) krijgt Licor Markan-
ti een vriendin aan haar zijde: adjudant Itje (Ingrid Verhagen, links op de foto). 
Een hartverwarmend duo, beiden werkzaam op de hartafdeling van het Cathari-
naziekenhuis. 

tennis en drummen. Prinses Sam Rog-
gen heeft minder ervaring met het 
jeugdcarnaval maar is zeker niet min-
der enthousiast. Hoewel haar moeder 
in het verleden lid is geweest van een 
dansgarde van CV de Dwèrsklippels 
was het carnavalsbloed wat vertroe-
beld. Dit maken zij nu goed, Sam als 
prinses en haar tweelingbroer Casper 
als raad van Elf lid. Het Trio zit in groep 
8 van basisschool de Dassenburcht die 
dit jaar voor het eerst een Jeugdprinsen 
trio heeft geleverd in het bestaan van 
deze school. Ook het enthousiasme 
van deze school zal voor een geweldig 
carnaval 2014 zorgen. Het motto van 
dit trio zal dan ook volledig uit komen: 
zij voorspellen een ‘3 sterren carnaval’.

Ook zo benieuwd wie over Narregat 
gaat regeren? Zaterdag 23 november 
komen de Narrekappen in Gerwen met 
hun Prins(es) en zondag 15 december 
onthullen De Stemkes een tot-nu-toe 
goed bewaard geheim. 
Na zoveel Carnavalsgeleuter terug naar 
de orde van de dag: Vincent van Gogh 
zou ook tegenstander van de Ruit zijn.

Prinses Licor Markanti en 
Adjudant Itje van de Raod van Zatterdag.

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen – Foto: Sander Bontje, Gerwen. 
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Nieuws met zaken
Nieuwe rijschool  in Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Marcel Warringa is geboren in 1982 te Eindhoven en is eigenaar en tevens 
rij-instructeur van Rijschool Om de Linde. Hij woont zo'n 8 jaar in Nuenen, 
is getrouwd en sinds 1,5 jaar ook de trotse vader van zoon Yori.

”Na mijn opleiding 'Internationaal on-
dernemer groothandel' van het ROC te 
Eindhoven heb ik gewerkt op verschil-
lende sales afdelingen van grote en mid-
delgrote bedrijven. Na 10 jaar werken bij 
deze bedrijven werd de droom om een 
eigen bedrijf te beginnen  steeds sterker. 

Het plan voor een rijschool werd wat 
vaster omlijnd toen mijn vrouw haar rij-
bewijs ging halen en wij samen in mijn 
eerste auto gingen oefenen, op een 
zandweg vlak bij haar ouderlijk huis te 
Nuenen. Dit was zo leuk om te doen dat 
ik toen zei: ''Als ik ooit iets anders ga 
doen, dan word ik rij-instructeur. 
Nadat mijn zoon geboren was werd ik 
me er nog meer van bewust hoe hard 
mensen rijden in een woonwijk met 
spelende kinderen, hoe asociaal mensen 
in het verkeer tegen elkaar doen en hoe 
overmoedig beginnende bestuurders 
zijn.”  Zijn besluit stond vast en hier wil-
de hij iets mee gaan doen.
”Ik ben mezelf uiteindelijk gaan verdie-
pen in dit vak en heb toen besloten te 
starten met de opleiding tot rij-instruc-
teur om een rijschool te beginnen. 
Rijschool Om de Linde heeft als doel-
stelling: het voor CBR-kandidaten ver-
zorgen van rijopleiding die naast het 
aanleren van kennis, vaardigheden en 
inzicht, tevens accent legt op de vor-
ming tot bewuste, veilige en verant-
woordelijke verkeersdeelnemers. 
Om deze doelstelling te behalen wordt 
er gewerkt volgens de RIS methode (Rij-
opleiding In Stappen) waarin in duide-

lijke stappen gewerkt wordt aan een op-
leiding op maat voor de kandidaat. Na 
het behalen van het rijbewijs wordt een 
ANWB slipcursus aangeboden via 
volkswagenrijbewijs.nl. Na deze slip-
cursus bent u bewuster van de gevaren 
door b.v. te hard rijden of bij slechtere 
weersomstandigheden.
Marcel Warringa staat klaar u te ont-
vangen in de lesauto voor uw eerste rij-
les bij Rijschool Om de Linde.

Rijschool Om de Linde, 
Ten Worpe 7, 5673 BR Nuenen.  
040-787 03 83. 06-27 01 21 77. 
info@rijschoolomdelinde.nl

www.rijschoolomdelinde.nl

RoomboterAmandelstaven 
Godfried de Vocht   
wederom bekroond    
met 5 sterren
Godfried de Vocht, de Echte Bakker met winkels in Eindhoven, Nuenen en in 
Aalst/Waalre heeft het beste  resultaat behaald bij de landelijke roomboter 
amandelstavenkeuring van het Echte Bakkersgilde. Zijn RoomboterAmandel-
staaf werd als “uitmuntend” beoordeeld en kreeg de bijbehorende vijf sterren. 

Elk jaar, als de feestdagen naderen, kun-
nen alle bijna 200 Echte Bakkers van Ne-
derland hun roomboteramandelstaven 
laten keuren in Wageningen. Elke inzen-
ding wordt dan beoordeeld op verschil-
lende onderdelen, zoals kleur, structuur, 
afwerking, vulling en smaak. Chris Schol-
tens, Gildemeester en voorzitter van de 
jury: “De roomboteramandelstaaf van 
Godfried de Vocht scoorde op alle onder-
delen goed. Dat vereist goede beheersing 
van het bereidingsproces; netheid in de 
afwerking, de juiste temperaturen en bak-
tijden en natuurlijk werken met de juiste 
grondstoffen. Een knappe prestatie.”

Godfried en Dirk de Vocht, eigenaar van 
de Godfried de Vocht, De Echte Bakker is 
heel tevreden met de uitslag. “We maken 
onze producten met de beste grondstof-
fen en natuurlijk met zorgvuldigheid en 
passie van de bakker,” vertellen ze. “We 
ervaren het als een groot compliment dat 
onze producten zo goed scoren.”
Nu Sinterklaas weer in aantocht is breekt 
de gezelligste tijd van het jaar aan. Veel 
mensen zijn samen met familie en vrien-
den en willen elkaar verrassen met aar-
dige cadeautjes. Daar hoort natuurlijk 
ook iets lekkers bij. Naast de bekroonde 

roomboteramandelstaaf heeft Godfried 
de Vocht nog veel andere Sinterklaaslek-
kernijen zoals gevulde speculaasstaven 
en de bekende “de Vocht’ speculaas.
De verkoopsters vinden het prachtig dat 
ze de vijf sterrenamandelstaaf en alle an-
dere lekkernijen mogen laten proeven en 
verkopen. Ook de bakkers zijn trots dat 
hun product zo gewaardeerd wordt en 
gaan extra gemotiveerd aan de slag zodat 
iedereen kan proeven hoe goed ze in hun 
vak zijn.

Zelf proeven
Hoe leuk het ook is om zo’n prijs te win-
nen, uiteindelijk gaat het er toch om wat 
de klanten ervan vinden. Godfried en 
Dirk hebben daar alle vertrouwen in. Als 
je eenmaal van onze roomboteraman-
delstaaf hebt geproefd, dan wil je nooit 
meer andere.” Kom ze deze week proe-
ven in een van onze winkels. En daarom 
zijn ze deze week voordelig geprijsd, 2 
stuks nu voor slechts 6,95.

BigBand Nuenen:    
Nuenen’s Swingtime
De BigBand Nuenen laat op 28 november met Bart van Lier het oude AVRO’s 
Swingtime herleven. Van 1978 tot 1986 zond de Avro het programma Swing-
time live uit op de Nederlandse radio met de wereldberoemde Skymasters.

De Bigband Nuenen blaast dit radio-
programma nieuw leven in door on-
der de naam Nuenen’s Swingtime vier 
keer per jaar een voorstelling te ver-
zorgen in café Schafrath, aan het Park 
in Nuenen. Het concept van het pro-
gramma is zoveel mogelijk hetzelfde 
als dat van het originele Swingtime: 
een voorstelling van één uur met een 
bekende jazz-solist. Het programma 
wordt opgenomen voor tv-uitzendin-
gen door Studio040.

Marcel Warringa 
van Rijschool Om de Linde 
foto door: nicolewfotografie.wordpress.com

Ladies Night bij 
boekhandel van de 
Moosdijk
Op donderdag 21 november 2013 
houdt Boekhandel van de Moosdijk 
voor de tweede keer haar Ladies Night. 
Thema van deze avond is ‘koken’.

Van 19.00 tot 21.00 uur kunt u onder het 
genot van een drankje en een swingend 
optreden van Camino del Sol gezellig 
rondsnuffelen in de winkel. Laat u verras-
sen door de mooie collectie kookboeken 
en unieke specialiteitenafdeling. Het be-
looft weer een gezellige avond te worden 
en een uitgelezen gelegenheid om uw in-
kopen te doen voor de feestdagen. Boek-
handel van de Moosdijk gaat u verwennen 
met een kookdemonstratie van Embrasse 
kookgoed. Aanwezig zijn verder delicates-
senwinkel I Fratelli, Hans Sanders, bekend 
van zijn biologische azijn en oliën en Carla 
Kentgens, bekend van Carla’s Cookery. 
Op deze avond krijgt u 15% korting op on-
ze laptoptassen, schrijfmappen, de Taens 
teken-en schilderartikelen en alle kerst-
kaarten. Ook zijn er mooie prijzen te win-
nen met de loterij.

Gratis schminken in 
Het Kernkwartier
Komend weekend, op zaterdagmiddag 
23 november, kunnen kinderen zich in 
winkelcentrum Kernkwartier gratis la-
ten schminken of een stoere glitter tat-
too laten zetten. Van 12.00 tot 16.30 
uur zijn twee enthousiaste schminkers 
aanwezig en kan er een keuze gemaakt 
worden uit een groot skala aan moge-
lijke tekeningen en tattoo’s.

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

www.winkelcentrumnuenen.nl

Nieuwe 
openingstijden 
Nuenense 
supermarkten 
vanaf december
De supermarkten zijn grotendeels 
open op dezelfde tijdstippen. Sinds 
enkele maanden is daar ook de zon-
dagopening (m.u.v. Aldi)  bijgeko-
men. Na een gewenningsperiode 
lijkt de zondagopening van super-
markten al niet meer weg te denken.

Aan die opening op zondagen blijkt be-
hoefte te bestaan en de verwachting is 
dat steeds meer klanten het doen van 
boodschappen op zondagen normaal 
gaan vinden. Die dienstverlening aan 
klanten op zondagen valt in het alge-
meen goed bij de inwoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Daar 
zijn we dan ook tevreden over. Naast 
een hogere omzet en een verder ser-
viceverbetering heeft de zondagope-
ning ook een verschuiving van omzet 
tot gevolg gehad. 

Het blijkt dat op donderdagavonden 
steeds minder klanten behoefte voe-
len om boodschappen te doen. Het 
aantal bezoekers van supermarkten op 
donderdagavonden neemt dus af. Me-
de om veiligheidsredenen (minder 
mensen, vroeger donker, minder soci-
ale controle) hebben de supermarkten 
(m.u.v. Aldi) van Nuenen gezamenlijk  
besloten om vanaf 5 december as. op 
donderdagavonden hun winkel om 
20.00 te sluiten (was 21.00 uur in een 
aantal supermarkten).

Meer info:
Jan Linders 040 2906421
AH Parkstraat 040 2832012
C1000 Ton Grimberg 040 2635930
AH Kernkwartier 040 2840999
Jumbo 040 2952650 

D-reizen verder 
met Globe reisburo
Het Globe reisburo in de Parkstraat 
3a, is met ingang van 15 oktober 
overgegaan onder de naam D-reizen 
Vakantiewinkel. Na het faillisse-
ment van Oad vorige maand waren 
ook de reisburo’s van Oad-dochter 
Globe gedwongen hun deuren te 
sluiten ten koste van honderden 
banen. D-reizen heeft kort daarop 
meer dan 80 reisburo’s in heel 
Nederland overgenomen om de 
continuïteit daarvan te waarborgen. 

D-reizen is nu Nederlands grootste 
keten van vakantiewinkels met ruim 
265 vestigingen en de website D-rei-
zen.nl. Persoonlijk Reisassistenten 
gaan de klant vanuit de winkel op 
maat bedienen via chat, mail, telefoon 
en uiteraard op het vertrouwde win-
keladres. Via de D-reizen app of web-
site kan de klant een afspraak maken 
met zijn Persoonlijk Reisassistent op 
een dag en tijd die hem het beste 
schikt.  
Maria Plug, Rosanne Dalhuijsen en 
Suzanne Brink van de D-reizen Va-
kantiewinkel aan de Parkstraat 3a, no-
digen u graag uit voor een  persoon-
lijke (hernieuwde) kennismaking en 
een deskundig vakantieadvies.

Wilgen knotten 
in De Rietmussen
Zaterdag gaat de IVN-Knotgroep de 
knotwilgen onderhouden in het Nue-
nens natuurgebied De Rietmussen. De 
kruin wordt er af gezaagd en de takken 
worden teruggegeven aan de natuur. De 
knotgroep heeft de honderden knotwil-
gen in dit gebied in onderhoud. Om de 3 
tot 4 jaar worden de wilgen geheel kaal 
gemaakt om zo weer uit te groeien tot de 
karakteristieke landschapselementen in 
dit natte gebied.
Belangstellenden kunnen mee gaan 
knotten. Er is werk op elke niveau en 
zwaarte. Vertrek om 9.00 uur  precies 
vanaf Het Klooster. Laarzen, werkhand-
schoenen is de minimale outfit, een helm 
is gewenst en stevige kleding., De Knot-
groep zorgt voor gereedschap en cate-
ring. Voor meer info tel. 040-2836323.

Vier generaties in Nuenen

Van links naar rechts. Moeder Daphne van Rooij (24), Oma Elly van Rooij (50),  
 Overgrootmoeder Koos van de Vorst (78), Valente Fels geboren 14 oktober 2013.

Bart van Lier
Als gastsolist bij de eerste voorstelling 
van Nuenen’s Swingtime is Bart van 
Lier uitgenodigd. Deze jazztrombo-
nist was ooit de eerste trombonist van 
de Skymasters, en heeft vele malen ge-
speeld in het originele Swingtime pro-
gramma. Op het moment is Bart van 
Lier onder meer eerste trombonist 
van het Metropole Orkest.
De tweede gastsoliste is ook al bekend, 
zangeres Greetje Kauffeld. Zij zal op 
20 februari 2014 samen met de Big-
Band optreden. Voor de voorstellin-
gen na februari zijn al afspraken ge-
maakt met onder andere pianist Rob 
van Bavel, zanger/pianist Bart de Win 
en saxofonist Joris Posthumus.

Nuenen’s Swingtime, donderdag 28 
november in café Schafrath in Nue-
nen. Van 20.00 uur tot 22.30 uur open 
repetitie met de gastsolist, van 22.30 
uur tot 23.30 uur opname tv-pro-
gramma door Studio 040. 

Zie ook:
www.bigbandcarteblanche.nl.
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De Voirt, Nuenense volksbuurt

‘Dè is er inne uit de Vort’
Door Edwin Coolen

ier op de hoek woonde de familie Von Kriegenbergh. Verder had 
je Raaymakers, Pijs, Van Dussen, Van Kuringen, Peeters, Van 
den Hurk, Van Berlo, Elbers, De Laak, Van Geffen, Van Houtert, 
Vermeeren, Van de Heuvel (vijf keer!), Van Engeland, Van Hout, 

Van de Kerkhof, Van Rooij, Stoop, Van der Heijden, Smulders, Foederer en 
zo kan ik nog wel doorgaan.’ Moeiteloos herinnert Jan Wesenbeek zich de 
familienamen als we door de Voirt wandelen, de buurt van zijn jeugdjaren.

Woonwijk
In de jaren ’50 van de vorige eeuw 
kwam nog meer de nadruk te lig-
gen op het snel en goedkoop bou-
wen van grote aantallen woningen. 
De trefwoorden waren schaalver-
groting en standaardisatie. Het 
ging niet meer alleen om het bou-
wen van een woning of rijtje wo-
ningen, maar om het opzetten van 
hele nieuwe woonwijken. Het zijn 
vaak open wijken met rechthoeki-
ge bebouwing in stroken. De na-
oorlogse geboortegolf maakte dat 
er veel voor gezinnen gebouwd 
werd met veel groen en speelplaat-
sen voor de kinderen.

Bron: 
Digitaal museum 
van de volkshuisvesting.

Eerste steen op de hoek 
Voirt/Margrietstraat

De Voirt, gezien vanaf de Marijkestraat, met links de Beatrixstraat en rechts de 
Irenestraat en Margrietstraat.

Jan Wesenbeek voor zijn ouderlijk huis in de Beatrixstraat

De Voirt is de straat die van oost naar 
west de Parkstraat met de Boordse-
weg verbindt. Maar als je het in Nue-
nen over ‘de Voirt’ hebt, wordt een 
buurt bedoeld. Een volkswijk, be-
roemd en berucht. De Voirt was de 
eerste echte wijk van Nuenen, ge-
bouwd in de jaren vijftig van de twin-
tigste eeuw. De Voirt-straat was er 
toen al, de zijstraten werden gecre-
eerd. Vóór die tijd werden in Nuenen 
huizen langs al bestaande straten ge-
bouwd. Die eerste ‘nieuwe’ zijstraten 
waren de Irenestraat en Margriet-
straat ten noorden van de Voirt en de 
Beatrixstraat aan de zuidkant. Met de 
eerste huizen in die straten is het be-
gonnen.

‘Het schuurtje staat er nog’, zegt Jan als 
we bij zijn ouderlijk huis zijn aangeko-
men in de Beatrixstraat, nummer 14. 
‘Dat heeft ons vader nog gebouwd. Wij 
kwamen in 1953 vanuit Gerwen naar de 
Beatrixstraat. Daar stonden toen alleen 
nog maar huizen in de voorste helft, tot 
en met nummer 20. Dat was vanaf de 
Voirt tot aan de Loop. Daarachter had je 
wilgen staan en was er weiland. Later 
zijn er nog huizenblokken bij gezet. De 
straat was toen ook tweebaans, met in 
het midden groen.’

Kinderrijk
De huizen, aanvankelijk allemaal huur, 
zijn gebouwd in opdracht van Wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander. 

Jan: ‘Het waren arbeidershuisjes met 
vaak grote families. Tien kinderen of 
meer waren geen uitzondering. Ik 
schat dat er alleen al in de Beatrixstraat 
begin jaren ‘60  zo’n 120 kinderen 
woonden. Bijnamen hadden we ook 
allemaal: De Mol, den Dikke, Malle 
Geit, Koppeltje, Mieke Pis, Kobus, de 
Piew, Kefke, de Meulepreut, Muiske, 
de Witte, Tinus Antiek, de Foep. Mij 
noemde ze de Poes.’

‘Je had de boeren, middenstanders, 
ambtenaren en wij uit de Voirt waren 
de arbeiders. Onze moeders waren 
thuis, de vaders in de fabriek en de 
kinderen naar school. Na school was 
het vaak voetballen op het veldje. Dat 
ging er fanatiek aan toe. Ook vlieger-
den we veel, die maakte we zelf. Er 
werd veel op straat geleefd.’
‘Ons vader was metselaar en werkte in 
België, dat verdiende aanzienlijk meer 
als hier. Hij vertrok op maandag en 
kwam vrijdags weer terug. In 1964 
kreeg hij op de heenweg een auto-on-
geluk. Hij overleed in het ziekenhuis in 
Brussel, hij was toen 50 jaar oud. Ons 
moeder bleef achter met tien kinderen. 
Gelukkig kregen we veel hulp en mede-
leven uit de buurt. Ook dat is de Voirt.’

‘Met de familie Von Kriegenbergh 
hadden we een speciale band, die 
woonden bij ons een paar deuren ver-
der. Zij kwamen uit Indonesië. Wij 
noemden hen speklappen, zij ons 
kaaskoppen. Hun moeder had voor 
ons een grote pan nasi gemaakt. Dat 
was de eerste keer dat ik nasi zag.’

‘De meeste jongens uit de buurt gin-
gen na de lagere school naar de am-
bachtsschool, de meisjes naar de huis-
houdschool. Zo ging dat in die tijd. Ik 
mocht toevallig naar de MULO in 
Helmond. Toen kreeg ik ook andere 

vriendjes en kwam er wat afstand met 
de Voirt. Maar dat warme gevoel van 
vroeger is altijd gebleven’, aldus Jan.

De Voirt
‘Wij hadden natuurlijk ook onder el-
kaar ruzie en er werd wel eens gevoch-
ten. Maar naar buiten toe namen we 
het voor elkaar op. Had er iemand ru-
zie, dan hielpen we elkaar. Het was er 
toch één uit de Voirt. Ik voel nog altijd 
trots als er iemand uit de Voirt iets bij-
zonders doet, bijvoorbeeld als ik Ron-
nie van Berlo hoor zingen of bij de 
voetballers die het eerste van Nuenen 
hebben gehaald, zoals Tinus en Peerke 
Damen, Kobus Zweegers, Wim Steke-
lenburg, Ad van den Nieuwenhof of 
Wimke Lenting. En toen ik mee deed 
aan de verkiezingen voor de gemeen-
teraad, kreeg ik veel stemmen uit de 
Voirt’, vertelt Jan.

Jan woonde tot 1974, zijn 25ste jaar, in 
de Voirt: ‘Ik kwam er tot 1987 nog we-
kelijks om ons moeder te bezoeken.’ 

‘H

Tijdens onze wandeling door de Voirt, 
proef je de sfeer die er hangt. Een sfeer 
van ons kent ons, Voirtenaren onder 
elkaar. Oude bekenden die voorbij ko-
men, roepen spontaan: ‘Hé, hoe ist?’ 
en: ‘Hé Jan!’ Enkele stoppen om even 
te buurten, over het wel en wee van nu 
en over toen. Het ‘huukske’ van vroe-
ger is even weer terug.

De jeugd van de Voirt 
verzamelde zich vaak op ‘het huukske’

LON tv
Lon tv biedt elke weer leuke en interessante artikelen 
om naar te kijken. Vanaf 24 november zijn er weer 
nieuwe items te zien.

Ook in Nuenen is Sinterklaas weer gearriveerd. Kijkt u naar de ontvangst 
van Sinterklaas op het plein voor Het Klooster, de Danspieten en de 
Acrobaatpieten op het dak. In Het Klooster ging het feest verder. De kin-
deren konden een Pietendiploma halen en naar hartenlust knutselen in 
de Pietenwerkplaats. En Sinterklaas genoot volop mee.

In de nieuwe tv-uitzending kunt u vanaf 24 november naar de volgende 
onderwerpen kijken:
De Kids-Express op het kerkplein: In vijf caravans leren kinderen meer 
over de verhalen in de bijbel.
Tienerdisco Whoopz! voor alle 10 tot 14-jarigen.
Het Werkcafé voor werkzoekenden in De Luistruik.
Leerlingen van Basisschool De Nieuwe Linde gaan ontbijten bij de bur-
gemeester.
Pater Leo Joosten, al 42 jaar missionaris in Indonesië, even ‘thuis’ in 
Nederwetten.
Het nieuwe boek “Nuenen op het randje” gepresenteerd in de bibliotheek.

De uitzending van LON-TV is dagelijks te zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00 en 23.00 uur; ook is de uitzending te volgen via livestream. 
Die vindt u op www.omroepnuenen.nl.

Collecteweek     
Leger des Heils in Nuenen
Het Leger des Heils collecteert tussen 25 en 30 november in Nuenen. Vrij-
willigers gaan in die week van deur tot deur met de welbekende collectebus. 

Een groeiende groep mensen heeft als 
gevolg van de economische crisis moei-
te om het hoofd boven water te houden. 
Bovendien voelen steeds meer mensen 
zich eenzaam. Daarnaast doen veel 
mensen een beroep op de hulp van het 
Leger des Heils voor gebruikte kleding, 
voedsel of hulp bij schulden.

Het Leger des Heils wil iedereen helpen 
die hulp nodig heeft en daarvoor ner-
gens anders terecht kan. Iedereen kan 
een beroep doen op het Leger des Heils, 
ongeacht achtergrond of levensovertui-
ging. Jaarlijks helpt het Leger des Heils 
35.000 mensen met professionele zorg 
en begeleiding. De hulpverlening strekt 
zich uit van maatschappelijke opvang 
tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot 
reclassering. De deuren van buurt-
steunpunten en korpsgebouwen staan 
voor iedereen open. Er worden weke-
lijks inloopochtenden, gezamenlijke 
maaltijden en andere activiteiten geor-
ganiseerd.

Voor deze projecten en het ontwikkelen 
van nieuwe initiatieven krijgt het Leger 
des Heils geen subsidie. Daarom organi-
seert het Leger des Heils een deurcol-
lecte onder de noemer ‘Samenleven doe 
je dus niet alleen’. Meer informatie vindt 
u op legerdesheils.nl/collecte. 

40 Jaar kaderinstructeur EHBO,      
Henk van Nunen

“Je deed iets goed of anders deed je het 
niet. Een vingerverband dat niet vol-
gens de regelen der kunst was aange-
legd, werd prompt van je vinger ge-
trokken.” vertelt voorzitter Richard 
Martens. Henk was een strenge doch 
zeer aangename EHBO-onderwijzer. 
Zo was bijvoorbeeld over een slacht-
offer heen lopen een doodzonde. 
Henk was ook erg principieel. De 
steeds veranderende lesstof hield hij 
consciëntieus bij evenals de didactiek. 
Henk begon met een lesbord en krijt-
jes, daarna kwam de overheadprojec-
tie en in deze tijd van automatisering 
weet hij ook met PowerPoint goed om 
te gaan.”

Henk begeleidde in het verleden ook 
de deelnemers aan EHBO-wedstrij-
den. Zenuwachtige deelnemers stelde 
hij gerust door vooral de dingen die 
goed gingen te benadrukken. Dingen 
die minder goed lukten, werden na-
tuurlijk wel door Henk aan de orde ge-
steld. Maar altijd zodanig dat je er iets 
van leerde.
Ook tijdens oefeningen met de brand-
weer stond Henk paraat! Ieder jaar 
werd er door de kaderinstructeurs en 
de brandweer ergens in Nuenen een 
oefening georganiseerd. Henk toonde 
de leerlingen hoe een goed opgeleide 
EHBO´er moest optreden. Henk deed 
dit door meestal het ´gewondennest´ 

te bemannen. Hij gaf daarna commen-
taar op de door de EHBO’ers gelever-
de hulp. Weer op een dusdanige wijze 
dat je er als EHBO’er iets aan had; iets 
van leerde.
Henk was ook betrokken bij de exa-
mens van de basisschooljeugd. Hij leg-
de hiermee de basis voor de toekomst 
van de vereniging. Zijn hart ging ook 
uit naar het lesgeven aan kinderen.

Kortom; Henk is bijna 50 jaar lid van 
de EHBO- en was en is erg belangrijk 
voor de Nuenense EHBO-vereniging. 
Nu Henk heeft aangegeven te stoppen 
als kaderinstructeur, verliest de ver-
eniging zijn rots in de branding. Op de 
evaluatieavond op 1 november jl. heeft 

Als u hulp krijgt aangeboden van een EHBO'er, dan is de kans groot dat deze 
is opgeleid door Henk van Nunen. In februari 1964 werd Henk lid van EHBO 
Vereniging Nuenen en al gauw de kaderinstructeur van de vereniging. Aan-
vankelijk gaf Henk alleen lessen EHBO. Later werd dit uitgebreid met reani-
matie en het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED).

hij uit handen van de voorzitter van 
EHBO-Noord Brabant, de heer Hans 
Timmers het teken van verdienste, in 
de vorm van een gouden erepenning 
ontvangen. Erelid was hij al.

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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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 REpARAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

Ontvang bij 
Garra Rufa Nuenen

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

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

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

SINt IS wEER IN hEt 
LAND, de planning van 
Sint met de pieten voor uw 
vereniging, bedrijf of thuis 
heeft Stijn in de hand. Tel: 
040 - 284 00 13/ Stijn@tijd-
voorkwaliteit.nl

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

opENhAARD hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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

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

24 Nov. vLooIENMARKt 
90 kramen bomvol!!! Sport-
hal Eckart, Airbornelaan 1, 
Eindhoven. € 2 p.p. 9-16 
uur. 06-20299824

NuENEN GEzINSwo-
NING tE huuR 4 slaap-
kamers, badkamer, tuin, 
berging, gemeubileerd en 
gestoffeerd. Eventueel 
losse kamers te huur, ge-
zamelijke ruimten. 06-81 
36 73 80.

BIJLES wISKuNDE 
Scholier 6 VWO met wis-
kundeknobbel geeft bijles 
wiskunde aan onderbouw. 
040 - 283 43 69.

Ik ben een vrouw van 58 
jaar, getrouwd en ik zoek so-
ciaal contact. Een vrouwelijk 
maatje met het hart op de 
goede plek, die bereid is om 
samen leuke dingen te on-
dernemen. Liefst Nuenense 
omgeving, om te wandelen, 
fietsen, zwemmen, koffie 
drinken, naar de film, of naar 
de markt. Voelt u zich aan-
geraakt. Schrijf me onder 
nummer 4721.

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 8400900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

wIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJKE
opSLAG

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

EINDELIJK DE op-
LoSSING vooR KALK 
of SChIMMELNA-
GELS!! Behandeling met 
de FOX 3 Laser. Mooie 
resultaten! Geen scha-
delijke medicijnen of 
smeersels meer nodig! 
INStItuut zILvER-
SChooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl.

EINDE AAN vEtRoL-
LEtJES, met ultrage-
luid. het alternatief 
voor liposuctie! SBS 6 
elke zondag 12.25 uur. Bel 
voor een proefbehande-
ling met de LIpo II. 
Afslanken advies op maat. 
INStItuut zILvER-
SChooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.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 ziektekostenverze-
keraar mogelijk. Ook voor 
mannen! INStItuut 
zILvERSChooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

Bespaar maar liefst 200 euro!

Op de bovenstaande actie zijn de algemene voorwaarde van Rijschool Om de Linde van toepassing.

OPENING 12-11-2013

Spectaculaire openingsprijs

M: 06 - 27012177 T: 040 - 7870383E: info@rijschoolomdelinde.nl
www.rijschoolomdelinde.nl

Meer informatie?

Nieuwe rijschool in Nuenen
Rijbewijs halen?

Dit is je kans!

1.395,-
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Dit is toch niet goed
Zaterdagochtend krantenochtend. Ik zit RdL van 14 nov. j.l te lezen en mijn oog valt op 
een advertentie en ik denk: "Dit is toch niet goed". 
We weten zo langzamerhand wel dat de kosten voor de zorg de pan uit rijzen. Een be-
langrijke oorzaak daarvan is dat de zorgverzekering niet de kenmerken van een verze-
kering heeft maar meer een omslagstelsel is geworden. Een verzekering dekt schades 
die te groot zijn om persoonlijk te kunnen dragen en waarbij de kans van voorkomen 
tamelijk klein is. Zoniet bij onze zorgverzekering. Daarin zitten veel zaken die men 
vaak best zelf zou kunnen betalen en die ook relatief vaak voorkomen. Daar zit dus 
een probleem waardoor kosten uit de hand (kunnen) lopen. 

En dan zie ik een advertentie van een zorgverlener waarbij de kop niet luidt dat iets 
unieks en nuttigs wordt aangeboden maar waarbij de kop stelt dat de behandelingen 
door de betreffende hulpverlener niet onder het eigen risico vallen. In de tekst staat 
dan verder dat daardoor een behandeling veelal kosteloos is. Welk een misleiding. De 
behandeling is helemaal niet kosteloos alleen wordt hij niet door de betreffende hulp-
vrager maar door ons allen betaald.
Vervolgens min of meer een oproep om een preventieve APK-keuring te laten uitvoeren 
want preventie is het toverwoord en voorkomen is beter dan genezen. En dat natuur-
lijk wel laten betalen door ons allemaal. Begrijpt u hoe 'ziek' dat is en waartoe dat 
leidt wat betreft de kosten van de zorg? Die betreffende zorgverlener moet maar eens 
goed nadenken over wat hij aan het doen is om zijn eigen portemonnee te spekken.

Twan Geenen, Tweerijten 24, Nuenen

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.

Verkiezingsretoriek in Nuenen
Weet u het nog? Omdat de gemeenteraden in de afgelopen decennia een financieel 
wanbeleid hebben gevoerd werd de OnroerendZaakBelasting dit jaar met maar liefst 
41% verhoogd. Nu zou ineens een sluitende begroting voor 2014 een feit zijn en daar 
mogen de inwoners van Nuenen van meeprofiteren. De OnroerendZaakBelasting 
wordt nota bene met 5% verlaagd; er blijft dus nog een verhoging van 36% over.
Deze verlaging is echter een sigaar uit eigen doos aangezien verenigingen fors meer 
gaan betalen aan huur van de gemeentelijke accommodaties. Daarnaast worden de 
subsidies voor de verenigingen flink verlaagd. Dit treft iedereen in het verenigingsle-
ven want daardoor zullen contributies behoorlijk verhoogd moeten worden.
Met andere woorden de burger krijgt hooguit een paar tientjes terug om vervolgens 
vele tientjes meer te moeten betalen aan jeugdverenigingen, sportclubs, ouderenver-
enigingen etc...
Waarom deze verlaging? Dat is duidelijk : Het is verkiezingstijd en dan belooft men 
van alles om op het pluche te blijven.
Ik kan de raadsleden voor hun wanbeleid maar één advies geven namelijk:  
PAK JE BIEZEN EN KOM NOOIT MEER TERUG.

Jan van der Steen Belastingadviseur, 
Constantijnstraat 16, 5671 XE  Nuenen.

040-2834534.Tip:
Steel niet! De overheid duldt geen concurrentie.

Al één schaapje over de dam
Binnen de Nuenense gemeenteraad begint beweging te komen. De huidig zittende 
drieledige fractie van de PvdA  keert namelijk bij de komende gemeenteraadsverkie-
zingen niet meer terug. Nu een schaapje over de dam is, zouden er meer moeten vol-
gen. Immers van de huidige zittende raad wil het merendeel na de verkiezingen weer 
terugkeren en dat is geen goede zaak. Want de onderlinge verhoudingen zijn er in de 
verste verte niet naar om, als zij weer opnieuw zouden worden gekozen na de gemeen-
teraadsverkiezingen, wel eensgezind samen voor het belang van de burgers op te gaan 
trekken. Binnen de PvdA-afdeling heeft men dat gelukkig tijdig ingezien en kiest, ook 
met een stille wenk naar de andere partijen, voor vernieuwing van kandidaat-raads-
leden om allerlei frustraties, die er nu heersen binnen de Nuenense gemeenteraad, op 
te lossen. Als het bij die andere partijen blijft zo als het nu is, dan zou een stemadvies 
kunnen zijn : stem op de partij die zich heeft vernieuwd. Maar zover is het nog niet en 
mogelijk dat,  als één schaapje over de dam is, er meer volgen en dan is de keuze wat 
ruimer bemeten.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Teken de petitie
Koptische christenen in Egypte lig-
gen onder vuur. Sinds president 
Morsi in juli door het leger werd 
afgezet, werden verschillende kop-
ten gedood en werden hun kerken, 
bedrijven en huizen aangevallen. De 
Egyptische autoriteiten doen vrijwel 
niets om dit geweld te stoppen. 

Amnesty afdeling Nuenen maakt het u 
gemakkelijk, u kunt de petitie tekenen 
op onderstaande data:
Op zaterdag 23 november bij de 
C1000 van 13.00 - 16.00 uur tevens ge-
legenheid tot het kopen van kaarsen 
en kerstkaarten.
Op zaterdag 30 november bij het 
Kernkwartier van 13.00 - 16.00 uur te-
vens gelegenheid tot het kopen van 
kaarsen en kerstkaarten.
Op maandag 9 december op de markt 
van 13.00 - 16.00 uur Fakkelwake.

Maandag 9 december komt voor de af-
deling Nuenen in plaats van 10 decem-
ber. In 1948 werd de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens 
aangenomen door de Verenigde Naties.  

Kom in actie!

CDA wil reden koesteren 
waarom men in Nuenen woont
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week het CDA.
Als  brede volkspartij  staat  het Nue-
nense CDA voor alle burgers en pro-
beert de reden waarom men in Nue-
nen c.a. woont en leeft te koesteren en 
te verbeteren. 

Met name op de onderwerpen:
- Goede toegankelijkheid van  Nue-

nen  voor het woon/werk verkeer 
(ook voor schoolgaande kinderen)  

- Goede ontsluiting naar de regio-
nale ziekenhuizen, 

- Behoud van de prachtige Nuenen-
se natuur (toegankelijk voor ieder, 
en geen wildernis), 

- Veilig wonen, voldoende blauw 
met de juiste prioriteiten, 

- Goede en toegankelijke  sportvoor-
zieningen, omdat  50% van de  Nue-
nenaren  daar  wekelijks gebruik van 
maakt.

 
Het CDA Nuenen wil deze aantrekke-
lijke  waarden  van  Nuenen  als priori-
teit in toekomstig beleid opnemen. Om 
dat te kunnen moeten de financiën 
in Nuenen op orde. In tegenstelling tot 
het hosanna van het college vinden wij 
de (financiële) situatie van Nuenen nog 
steeds uiterst precair. De algemene risi-
covoorziening is tot NUL gereduceerd, 
het financiële weerstandsvermogen is 
ver onder de maat en de positie van het 
grondbedrijf baart ons zorgen omdat er 
teveel projecten zijn waar we financieel 
fors risico’s lopen.    Calamiteiten kun-
nen direct gevolgen hebben dat het da-
gelijkse gemeentelijke takenpakket niet 
meer  voldoende  kan worden uitge-

voerd of de OZB moet worden aange-
pakt.  Geen enkele reserve meer, af-
braak van de kwaliteit van de openbare 
ruimte, verlies van voorzieningen. Wij 
als CDA Nuenen, ijveren voor een ge-
durfde aanpak door groot in te zetten 
op vergaande samenwerking met onze 
buurgemeenten,  met serieuze  kosten 
besparingen als ambitie.

Per 1 januari 2014 start de Dienst Dom-
melvallei.   Dat is een grote stap in de 
goede richting maar wat ons be-
vreemdt  is dat in de 2014 begroting 
niet wordt gerept over besparingen. In-
tegendeel, de beoogde samenwerking 
kost de gemeente alleen maar geld. De 
voordelen worden teniet gedaan door 
de kosten die gemaakt worden om tot 
samenwerking te komen.  In onze 
ogen MOET het college nu keuzes ma-
ken over wat de gemeentes samen gaan 
doen of niet meer gaan doen en targets 
stellen over de besparingen die dat op-
levert.
Geacht college, wanneer komen de be-
sparingen voor burgers?
Om ook de hand in eigen boezem te ste-
ken  vragen  wij  ons openlijk af of 
3  FTE  als wethouder voor de  samen-
werkende  gemeente  Nuenen,  Ger-
wen  en  Nederwetten  wel noodzakelijk 
is.  Ook daar zijn ons inziens  nog 
wel voordelen (lees besparingen) te be-
halen. Kortom nog veel te verbeteren. 
Namens de fractie van CDA  Nue-
nen,  staan tot uw dienst: Mieke Hen-
drikcx, Erik Groothoff, Cees Meijvis en 
Tom van den Boomen.   

Verkiezingen en enquête in dorpsraad Gerwen 
 
De verkiezingen voor een nieuwe dorpsraad en de eerste resultaten van de 
dorpsbrede enquête komen aan de orde tijdens de openbare vergadering 
van dorpsraad Gerwen op maandag 25 november. Deze bijeenkomst is in 't 
Huysven, De Huikert 35, Gerwen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en 
belangstellenden zijn van harte welkom. 

Op de agenda staan onder meer: 
Stand van zaken: CPO-woningen  in Gerwen (Collectief Particulier Opdrachtge-
verschap), Ruit: geplande weg nabij Wilhelminakanaal/Stad van Gerwen. Verkie-
zingen dorpsraad Gerwen woensdag 19 maart 2014: actuele stand van zaken; op-
roep voor kandidaten en voor verkiezingscommissie.
Gerwen geeft om Zorg. Eerste resultaten enquête Gerwen door Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen en vervolg.

Hein Kranen lijsttrekker SP 
In de ledenvergadering van  12 november is de kandidatenlijst en het ver-
kiezingsprogramma “Samen voor de toekomst’ van SP Nuenen vastgesteld. 
Hein Kranen werd unaniem verkozen tot lijsttrekker.

De SP is in Nuenen als werkgroep al 
een aantal jaar actief maar sinds april 
van dit jaar is het een zelfstandige af-
deling. Dat betekent dat de SP op 19 
maart 2014 in Nuenen voor het eerst 
gaat deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Bij de laatste Parle-
mentsverkiezingen werd de SP de der-
de partij in Nuenen.
Het lokale programma van de SP 
draagt de naam ‘Samen voor de toe-
komst’. Die naam geeft aan dat het tijd 
is voor een verandering. De tweede-
ling in de samenleving heeft lang ge-

noeg geduurd. Vanaf nu is het niet 
meer ‘ieder voor zich’. Vanaf nu gaan 
we weer samen voor de toekomst. Bij 
de SP noemen we dat ‘solidariteit’.

De eerste vier kandidaten op de lijst zijn:
1: Hein Kranen:  “Voor ieder een 

menswaardig bestaan.”
2: Bas Smouter: “Voldoende sociale 

woningbouw realiseren.”
3:  Carel La Grouw: “De buurt is de 

schaal voor de toekomst.”
4: Ralf Beckers:  “Weer vertrouwen 

bieden in de plaatselijke politiek.”

Open dag kunst aan de Berg
Drie kunstenaressen exposeren tot en met eind december bij Schoonheids-
instituut Zilverschoon op de  Berg 51, Nuenen. Zij tonen nieuw werk.

Jennie van Heugten, maakt kleurrijke 
schilderijen. Zij zoekt via lijnen en 
kleuren en steeds weer nieuwe lagen 
naar nieuwe creaties, waarin haar 
emoties en passie de ruimte krijgen. 
Vooral pastel en olie hebben haar 
voorkeur.
Penney Rombouts werkt voornamelijk 

met papier, beton, staal, soms kera-
miek. Het buigen en lassen van staal is 
een fysieke uitdaging. Papier en klei 
hebben een hele andere structuur en 
weerstand. Dit is heel belangrijk voor 
Penney en het heeft haar werkwijze 
een meer industrieel karakter gegeven. 
Door het gebruik van staal en beton 
krijgt het werk iets architecturaals. 
Haar sculpturen zijn kleine gebouw-
tjes. De sculpturen stralen echter alles 
behalve de hardheid uit die je hiermee 
misschien zou associëren. Door het 
gebruik van ronde vormen en het toe-
voegen van een lichtbron krijgt het 
werk een zekere broosheid.

Frances Joynes, Golden Retriever, acryl 
op linnen.

Penney Rombouts. 
(Foto David Neumann).

Leon van der 
Zanden speelt 
REBEL in een 
uitverkocht Klooster
Op donderdag 28 november ont-
vangt Het Klooster Leon van der 
Zanden met zijn nieuwste show 
REBEL, een compleet nieuwe vorm 
van cabaret. REBEL is een sprookjes-
achtig verhaal, opgebouwd uit twin-
tig verschillende genres, waarin 
droom en werkelijkheid elkaar afwis-
selen. In REBEL kruipt Leon in de 
huid van vijf verschillende karakters.
 
De voorstelling is op donderdag 28 no-
vember te zien in Het Klooster. De 
voorstelling begint om 20.15 uur en 
toegangskaarten voor de voorstelling 
zijn € 18,50. Belangstellenden kunnen 
zich nog op de wachtlijst laten zetten 
bij de kaartverkoop. Die is van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 13.30 uur 
en 17.30 uur telefonisch te bereiken via 
het telefoonnummer 040 -284 33 99.

Vlnr: Hein Kranen, Bas Smouter, Carel La Grouw en Ralf Beckers.

Frances Joynes maakt realistische 
schilderijen: dieren, natuur en bloe-
men. Het schilderen van honden en 
katten heeft haar voorliefde. 

Open dag is op zondag 24 november 
van 13.00-17.00 uur in aanwezigheid 
van de kunstenaressen. De kunst is 
ook te bezichtigen op maandag tot 
vrijdag tussen 9.00 -17.00 uur.

Nederwetten nu en in de toekomst
Afgelopen week is vanuit de Gemeente Nuenen de structuurvisie besproken 
voor het centrumplan Nederwetten. Dit plan is erg belangrijk, omdat dit 
plan de aanzet is voor de huidige en nieuwe bouwprojecten in de komende 
jaren. Vanuit het IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) is een groei 
voorzien voor Nederwetten naar 1.200 inwoners. 

Dit plan is de basis voor allerlei zaken 
die te maken hebben met de leefbaar-
heid in een kleine kern. Combinatie 
Nuenen c.a. heeft dit altijd als een heel 
belangrijk punt gezien, voor Neder-
wetten en ook voor Gerwen. Ook daar 
speelt dezelfde problematiek. Uit de 
optiek van Nederwetten zal er een 
aanzet moeten komen voor het reali-
seren van één bouwproject dat voor-
ziet in bouwen voor minstens 150 
mensen. Woningen voor starters en 
woningen geschikt voor levensbesten-
dig wonen. Vooral ook, omdat men wil 
dat mensen langer zelfstandig blijven 
wonen. 

Er zijn nog een paar zaken meer die 
spelen. Zoals  het  voortbestaan van de 
buitenschoolse opvang in Nederwet-

ten, deze staat ter discussie. Ook de af-
sluiting van de Soeterbeekseweg. Door 
het nieuwe college is ervoor gezorgd 
dat de Soeterbeekseweg tijdelijk weer 
open is en dat er verkeerstellingen zijn 
om de effecten te meten. Later zal er 
een definitief besluit volgen in overleg 
met Eindhoven. Op 26 november a.s. is 
er een inloopdag vanaf 15.00 uur in het 
Dorpshuis de Koppelaar in Nederwet-
ten. De Provincie licht dan hun plan-
nen voor de Noordoostcorridor toe en 
belangstellenden kunnen er met hun 
vragen terecht. Vanaf december start 
de inspraakprocedure. Combinatie 
Nuenen c.a. is overigens tegen deze 
weg, omdat nut en noodzaak nog 
steeds niet is aangetoond.

Combinatie Nuenen c.a. : Samen sterk!
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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

Donderdag 21 november
09.00-11.30 uur ComputerCafé: Kopen en 

betalen op internet Bibliotheek Nuenen
19.00-21.00 uur Ladies Night 
boekhandel van de Moosdijk

25 november / 30 november
Collecte Het Leger des Heils 

Donderdag 28 november
15.00 uur Inspraakmiddag HOV2 

Raadszaal, Het Klooster
20.00 uur Inspraakavond HOV2

Raadszaal, Het Klooster

Maand november
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

EMK terrein Wettenseind
Expositie Fotoclub Knipoog Het Klooster 
Expositie Kunst aan de Berg, Berg 51

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

van de kinderrechten, 
Circus in een vreemd land

Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 22 november
20.00 uur kienavond 

in het Dorpshuis Lieshout
20.15 uur De Lindespelers: Gif

D’n Heuvel Gerwen

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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

Vrijdag 22 november
18.00 uur Lampionoptocht voor de Sint 

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

Gerwen

Zaterdag 23 november 
Yvonne Henderson en Tonny van den 

Boomen signeren
‘Nuenen op het randje’
 Bibliotheek Nuenen

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:

Donderdag 21 november
20.00 uur Lezing Peter Thoben over Hugo 

Brouwer  Bibliotheek Nuenen
20.15 uur Onno Innemee, Ojee, Papadag!

Het 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

Vrijdag 22 november
20.00 uur Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Zaterdag 23 november
14.00 uur Jeugdprinsenbal De Narre-
kappen Residentie D’n Tent, Gerwen

20.00 uur Prinsenbal De Narre-kappen
Residentie D’n Tent, Gerwen

Zaterdag 23 november
13.30 Bridgedrive Jo van Dijkhof

Gertje Raassens zingt bij de Griek in 
Nuenen. 13.45 uur Pepernotentoernooi 

voor de jeugd Goudvinkhof 12a

Zaterdag 23 november
09.00 uur IVN-Knotgroep in natuurgebied 
De Rietmussen Vertrek vanaf Het Klooster

13.00-16.00 petitieondertekening 
en verkoop Amnesty artikelen C1000

Zondag 24 november
13.00-17.00 uur Open dag Kunst aan 

de Berg
Schoonheidsinstituut Zilverschoon

Donderdag 28 november
09.00-11.30 uur ComputerCafé. 
Wenskaarten maken met Picasa

Bibliotheek Nuenen

Zaterdag 23 november
20.15 uur De Lindespelers: Gif De Kop-

pelaar Nederwetten
20.30 uur Nuenens Mannenkoor, 

Pieter Fitters jaarconcert Het Klooster

Zondag 24 november 
11.00 uur Gerwens Gemengd Koor 
St. Caecilia  Clemenskerk Gerwen 

12.45 Intocht Sint Gerwen en 13.45 uur 
Nederwetten o.b.v. Drumfanfare Jong Leven

Maandag 25 november
20.00 uur Inspraakavond HOV2

Raadszaal, Het Klooster

Woensdag 27 november
14.00 uur Cowboy Billy Boem, 

Sinterklaas Het Klooster

Dinsdag 26 november
Workshop Social media in de Dassen-

burcht

Kerkberichten

Donderdag 28 november
20.00 uur Nuenen’s Swingtime 

bigbandcarteblanche.nl
22.30 uur tv-opnames door Studio 040

Café Schafrath 

Woensdag 20 november 
20.00 uur Lezing over Guatamala door 

Truus Houtepen
Koppelaar, Nederwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 23 november 18.30 uur: vie-
ring, panfluit, voorganger pastor R. 
Hart.
Zondag  24 november 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor R. Hart.

Misintenties
Zaterdag 23 november 18.30 uur: Ma-
ria en Wim van Lieshout-van der Meij-
den; Frans en Thera van Gent-van de 
Rijt; Theo Rombouts.
Zondag 24 november 11.00 uur: Ma-
rie van Rooij-van de Kam; Louis Coo-
len en Hanneke van Deurzen; Jan 
Bernsen; Toon en Gon Habraken-
Smulders; Frans Habraken; Petra Ha-
braken; Willem Nagel; Gerard Wil-
lems; Romke de Jong; Noud de Rooij 
en Tonny de Rooij-Vervoort; Dorthy 
de Rooij; Paul Perrée; Heerom Piet 
van Santvoort; Piet Joosten; Piet Hen-
drikx en Wim van Boxtel; Tiny van 
Grotel en Lies van Grotel-Verberne; 
Riet Stoop (vanwege verjaardag), fa-
milie Stoop-van de Vrande; Sjaak 
Dogge.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Wil 
Crooymans, Kerkstraat 30. Wij wen-
sen familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 24 november. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorgangers: ds. C. Crou-
wel en kerkelijk werker P. Flach. Deze 
zondag is het Gedachteniszondag, de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. In 
deze dienst worden de overledenen 
van het afgelopen jaar herdacht. Me-
dewerking aan deze dienst: Vocaal en-
semble Marcando o.l.v. T. Suters. Er is 
kindernevendienst en jongerenvie-
ring. De collecte is voor de Stichting 
Leergeld Nuenen. U kunt de dienst 
beluisteren via onze website.
Maandag 25 november is er weer Sa-
men aan Tafel. Opgeven tot uiterlijk 
de zaterdag ervoor. 
Woensdag 27 november is er een oe-
cumenische thema-avond over het 
thema ‘de naakten kleden’.
Donderdag 28 november is er Open 
Huis van 10.00-12.00 uur. U bent van 
harte welkom. Voor overige informa-
tie: zie de website.

 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24  november 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Theo van den Biggelaar; Bart Thoo-
nen; Piet Coolen; Tina van Hoof; Jan 
Sleegers; Johan van Acht en Helena 
van Acht-Swinkels; Piet Mesman en 
Dien Mesman-de Win; Thijs Mig-
chels; Gerrit Raaijmakers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 november 11.00 uur: vie-
ring, St. Caeciliafeest met Gerwens 
Gemengd koor en Het Heilig Kruisgil-
de, voorganger Pastor F. Groot.

Misintenties 
Leden en overleden leden van het 
GGK; Leden en overleden leden         
van het H. Kruisgilde; Johannes en   
Johanna Raaijmakers-Rooijakkers; Pe-
ter Raaijmakers; Wilhelmus en Elisa-
beth Rooijakkers- Bastiaans; Bastiaan 
Rooijakkers; Dorus Swinkels; Leonard 
Donkers en Miet Donkers-Sloots en 
hun zoon Willie; Christ Coolen; Bert 
van den Biggelaar; Jo Vorstenbosch 
(vanwege de verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie zijn afgelopen week 
overleden Piet van Dijk, de Huikert 1 
en Bert van den Biggelaar, Ruiterweg 
21.  Wij wensen familie en vrienden 
veel troost en sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm van 
de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007. De geschie-
denis van de kerk vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.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 marte-
laar, 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. 
Catharina van Alexandrië, maagd en 
martelares. 
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.            

* 9 oktober 1961             † 23 november 2011

Mario v.d. Kerkhof
Mario, nooit heb ik kunnen beseffen 
hoe verschrikkelijk ik je zou gaan missen.
Zoals je was, blijf je altijd in mijn gedachten.
       Moeder

Ἀνδρὸς μὲν στέφανος παῖδες

Kinderen zijn de kransen van de man
    (Pseudo-Homeros, Apophthegmata 13)

Verdrietig door zijn overlijden, maar trots op wie hij was, 
hebben wij afscheid genomen van mijn allerliefste man, onze papa en opa

Jan Leenders
Johannes Henricus Antonius

echtgenoot van

Kitty Leenders-Dekkers
 Gemert, 16 juli 1943                                   † Eindhoven, 16 november 2013

 Kitty 

 Celia en Frank
    Sella

 Anke en Gert-Jan
    Bas
    Mads
    Thije

De afscheidsbijeenkomst voor Jan vindt plaats op zaterdag 23 november 
om 12.00 uur in de aula van het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120. 
U kunt een persoonlijk woord van medeleven delen met de familie via 
www.vdstappen.nl.

Inschrijven 
Vormsel Parochie 
Heilig kruis
Maandag 25 november kan men nog 
jongens en meisjes aanmelden die vol-
gend voorjaar mee willen doen met het 
Heilig Vormsel. In januari begint de 
voorbereiding met bijeenkomsten in 
een kleine groep en enkele bijeenkom-
sten met alle vormelingen samen. Er 
zijn al aanmeldingen ontvangen op de 
info-avond die onlangs werd gehou-
den. Op maandag 25 november tussen 
19.00 uur en 19.30 uur in het parochie-
centrum aan het Park 55 vindt de aan-
melding plaats en ontvangt men extra 
informatie. We vragen een bijdrage 
van € 25,- voor het voorbereidingsma-
teriaal en andere kosten.

Afsluiting 125-jarig jubileum    
GGk St. Caecilia
Zondag 24 november start de afsluiting van het jubileumjaar van het Gerwens 
Gemengd Koor St. Caecilia met een Heilige Mis in de Clemenskerk te Gerwen. 
Het koor zal deze mis opluisteren. Het gilde Heilig Kruis neemt ook deel aan 
deze viering. Na afloop zijn er voor de koorleden en partners diverse activiteiten 
georganiseerd. Clemenskerk, Heuvel 17 in Gerwen. Aanvang 11.00 uur.

Schrijfwedstrijd 
Brabants dialecten-
festival 2014
Aan het volgend Brabants dialecten-
festival, op 8 juni 2014 in Lieshout, is 
weer een schrijfwedstrijd verbonden. 
Men kan inzenden in drie categorieën: 
verhalen, gedichten en liedteksten. De 
inzendingen moeten geschreven zijn 
in één van de Brabantse dialecten en 
nog niet eerder in druk zijn versche-
nen, ten gehore zijn gebracht of op cd 
zijn vastgelegd. Een deskundige jury 
beoordeelt de inzendingen op origina-
liteit, een juist gebruik van het dialect 
en aansluiting bij het gekozen thema: 
De kiendjes van de keinder. De win-
naars in elke categorie ontvangen een 
dialectpenning. Inzendingen voor de 
schrijfwedstrijd 2014 moeten voor 1 
maart 2014 gestuurd worden naar: 
Stichting Brabants Dialectenfestival 
Lieshout p.a. Dorpsstraat 75, 5737 GB 
Lieshout. Het reglement voor deze 
schrijfwedstrijd staat op de website: 
www.brabantsdialectenfestival.nl.
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Schaken

P r o g r a m m a
Voetbal

Zwemmen

Hockey

Rikken
5de Rik avond  bij de RKSV Nuenen

Nog steeds geen dames als winnaar
Ondanks de deelname van vele dames slagen zij er niet in, om de heren van de 
overwinning af te houden. Er was weer volop strijd bij de 5de  rik avond in de 
kantine van de RKSV Nuenen. Alles zag er weer prima uit alleen de opkomst was 
wat minder dan men gewend is, maar de strijd was er niet minder om. Rene van 
den Berg was uiteindelijk deze avond al zijn medespelers te slim af, met 110 pun-
ten werd hij winnaar  van de eerste prijs met ruime voorsprong op nummer twee 
nieuwkomer Harrie de Haas. Maar die zal zeker de komende wedstrijden onge-
twijfeld  nog van zich laten horen.
De hoofdprijs bij de loterij ook hier een waardebon voor een levensmiddelen 
pakket werd gewonnen door Ruud Vogels.

Uitslag
 1 Rene van den Berg  110 Punten
 2 Harrie de Haas        83 Punten
 3 Gerton van Leenders        76 Punten
 4 Bernard de Louw     71 Punten
 5 Peter de Louw         51 Punten
 6 Ruud Vogels        48 Punten
 7 Henny van den Velden      48 Punten
 8 Jan Huijbers       45 Punten
 9 Thea Elbers        40 Punten
10 Hans van den Reek      37 Punten

Vrijdag  22 November is weer de volgende rik avond aanvang 20.15 uur.
Iedereen is hier van harte welkom zowel leden als niet leden.
Locatie “Oude Lande” Pastoorsmast 14 Nuenen.

Woenselse Boys – Nederwetten   3-1
Woenselse Boys had het moeilijk in de beginfase van de wedstrijd. Het was 
Nederwetten dat na 2 minuten op voorsprong kwam na een voorzet van 
Toon van rooij die door Koen van gorp met een volley van 20 meter werd 
binnengepegeld. Vervolgens was het Woenselse Boys dat bleef aandringen.

rKSV Nuenen E9 ongeslagen kampioen
Zaterdag 16 november stond er een belangrijke thuiswedstrijd op de agen-
da: rKSV Nuenen E9 – Unitas E14. als het Nuenens team zou winnen of 
gelijk spelen waren ze kampioen van de najaar competitie.

De meisjes en jongens gingen direct goed van start en binnen 5 minuten stond 
het 2-0. Door het harde werken eindigde de wedstrijd in een terechte 5-0, het 
feest kon los barsten. Er werd geproost met kinderchampagne en ze kregen alle-
maal een trui, snoepzak en een beker voor hun sportieve inzet. In de kantine 
werden ze gehuldigd en stonden de frietjes klaar.  Als afsluiter was er een platte 
kar geregeld en gingen zij al feestend op de platte kar door het dorp. Kortom een 
onvergetelijk kampioenfeest voor de E9 van RKSV Nuenen.
Natuurlijk ook een woord van dank aan de kantinebeheerders, de supporters-
club, leiders en trainers Marc Damen, Erwin van den Berg en Toine Duimelink.

EmK - real Lunet 1-2
In de wedstrijd tegen koploper real Lunet was de eerste kans voor het team 
van EmK. De Lunet doelman wist met een uiterste redding met 1 hand de 
doelpoging echter te voorkomen. Een voorzet van rechtsbuiten Sjef Sanders 
werd door ruud Bijsterveld voor het Lunet doel maar half geraakt. De EmK 
spits werkte de hele wedstrijd keihard maar had in deze wedstrijd niet het 
geluk aan zijn zijde. 

Christian Messerschmidt kopte de bal 
in de 30e minuut naast na een corner. 
EMK kreeg zeker in de 1e helft de be-
tere kansen en liet zien dat het de 
strijd met de koploper best aankon. 
Nadat in de 40e minuut nog een schot 
van hem naast ging was het Ruud Bijs-
terveld die na een overtreding op hem 
een penalty kreeg. Deze werd door 
Ronnie Jansen onberispelijk binnen 
geschoten en met een 1-0 stand gin-
gen de teams de rust in. 
Direct na rust was de beste kans weer 
voor EMK maar de EMK spits plaatste 
de bal tegen de Lunet doelman. EMK 
liet zich vanaf dat moment te ver door 
de tegenstander terugdrukken. Een 

kwartier voor tijd leverde de 1e echte 
kans voor Lunet de gelijkmaker op. 
EMK kreeg niet veel later opnieuw de 
kans op een voorsprong maar het 
schot van Piet van Dorenmalen ver-
dween over het Lunet doel. Uit een 
mooi uitgevoerde aanval kwam Lunet 
in de 81e minuut op een 2-1 voor-
sprong. EMK kreeg daarna nog een 
kans op de zeker verdiende gelijkma-
ker, maar voor het Lunet doel wist 
geen van de EMK spelers de trekker 
over te halen. EMK had in deze wed-
strijd zeker een gelijkspel verdiend, en 
heeft zeker laten zien dat het niet 
kansloos was tegen deze gedoodverf-
de kampioenskandidaat.

EMK-Jeugdspeler Rik Frederiks (20) laat zich niet verrassen door een schijnbewe-
ging. Sjef Sanders kijkt toe. 

Door een miscommunicatie in de 
Wettense verdediging kon Hakan 
Ozel de 1-1 aantekenen. Dit was te-
vens de ruststand.
In de tweede helft ging Woenselse 
Boys fel van start en kwam na 51 mi-
nuten na een discutabele en een door 
de scheidsrechter verwarrende ver-
oorzaakte situatie op een 2-1 voor-
sprong via Michael Koning.
Daarna probeerde Woenselse Boys 
door te drukken maar Nederwetten 
creeërde een aantal zeer mooie kan-

sen om op gelijke hoogte te komen. 
Het was echter Onur Atakan die in de 
laatste minuut de eindstand op de 3-1 
bepaalde. Volgende week speelt Ne-
derwetten thuis de inhaalwedstrijd te-
gen Den Dungen.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 22 november organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis aan het 
Grotenhof in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom.

RKSV NUENEN
Zaterdag 23 november
RKVVO-Nuenen Vet.A ................. 17.00
Nuenen Vet.B-De Valk ................... 16.15
Nuenen VR1-Sleeuwijk VR1 ......... 19.00
Zondag 24 november 
De Valk 3-Nuenen 4  ...................... 11.00
Nuenen 7-Acht 4  ............................ 10.00
Gestel 4-Nuenen 8 .......................... 12.00
RKVVO 6-Nuenen 10 .................... 09.30
Woenselse Boys 6-Nuenen 11 ...... 10.00

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 23 november
Vet. Wilhelmina B.- Nederwetten 16.30
Zondag 24 november
Nederwetten 1 - Den Dungen 1 ... 14.30
Nederwetten 2 - Braakhuizen 6 ... 10.00
SBC 10 - Nederwetten 3 ................ 12.00
Steensel 4 - Nederwetten 4 ........... 10.00
Nederwetten Da1 - Bladella Da1 . 12.00

EMK
Zaterdag 23 november 
Best Vooruit - EMK Classics......... 16.30
Zondag 24 november 
Waalre 1 - EMK 1 ............................ 14.30
EMK 2 - Gestel 3 ............................. 11.30
RKSV Heeze 5 - EMK 3 ................. 13.00
Pusphaira 7 - EMK 6....................... 10.00
EMK 7 - RGSV 5 ............................. 11.30

RKGSV GERwEN
Zaterdag 23 november 
Vet RKGSV – Vet Wodan .............. 15.00
Zondag 24 november
RKGSV 1 – SV Heeze combi ........ 13.00
(vriendschappelijk)
RKGSV 4 – DEES 4 ......................... 10.00
EMK 7 – RKGSV 5 ......................... 10.00

NKV KoRfbal
Zaterdag 23 november (Tilburg)
Melmac 1 - NKV 1 .......................... 11.30

meiden van HC Nuenen C3 kampioen 
Afgelopen zaterdag zijn de meisjes van HC Nuenen C3 kampioen geworden 
door de directe concurrent Basko met 1-0 thuis te verslaan. Het bleef tot het 
eindsignaal spannend. De coaches Perry van Bekhoven en René Hueber lichten 
desgevraagd toe: “Basko speelde met veel druk naar voren en vocht voor haar 
laatste kans. Nuenen hield stand en gaf wederom geen tegengoal weg. Dat is ove-
rigens sowieso een bijzondere prestatie; zonder vaste keeper heeft het team de 
gehele competitie nog geen enkele goal tegen gekregen. Het doelsaldo is 27 voor 
en 0 tegen. De meiden van C3 zijn allemaal eerstejaars C en spelen in de tweede 
klasse. Ongeslagen en met een prachtig doelsaldo, betekent overigens niet dat 
alle wedstrijden zo maar gemakkelijk zijn gewonnen. Er is goed gespeeld en we-
kelijks veel inzet getoond. Het is een echte teamprestatie dus! Met dank niet te 
vergeten aan de super enthousiaste trainers Eline, Danique, Heleen en Sanne, die 
de meiden erg veel geleerd hebben de afgelopen maanden”. 

Boven van links naar rechts: Noa, Karlijn, Britt, Fleur, Floor, Bo, Isabelle, Nienke, 
Merel en Noor. Gehurkt: Nuria, Savine, Charlotte, Babette en Emma. 

Pepernoten-
toernooi voor de 
jeugd
 
De Sint is weer in het land... Houd je 
van schaken en van pepernoten, kom 
dan zaterdagmiddag 23 november 
naar steunpunt De Goudvink en doe 
mee met het Pepernotentoernooi. Ie-
dereen wint een prijs. Bij ieder schaak-
stuk dat je slaat, krijg je een pepernoot 
of een snoepje. Er is voor iedereen ook 
iets te drinken. Meedoen? Mail naar 
roberthempelman@onsnet.nu.
Je kunt je ook aan de zaal inschrijven. 
Plaats: Goudvinkhof 12a, Nuenen. In-
schrijfgeld: € 2,50. De zaal gaat open 
om 13.45. Einde: 17.00 uur.

Tophockey op de 
Lissevoort
Zaterdag komt Bloemendaal JA1 naar 
Nuenen om tegen ‘ons’ JA1 te hockey-
en. Wil je in Nuenen hockey op het al-
lerhoogste niveau zien? Kom dan op 
zaterdag 23 november Nuenen JA1 
aanmoedigen als ze om 14.15 thuis 
Bloemendaal JA1, voor het eerst in de 
geschiedenis…, mogen ontvangen. 
Tot nu toe heeft Nuenen JA1 iedere 
wedstrijd indrukwekkend hockey la-
ten zien in de landelijke competitie. 

Z&PV Nuenen met 45 
zwemmers naar sprint 
kampioenschappen
In het laatste weekend waarin nog limieten voor de regionale Sprint Kam-
pioenschappen gehaald konden worden wisten nog 4 zwemsters zich bij de 
ploeg van Z&PV Nuenen te voegen.

Voor Ashley Stevens, Celine Vers-
paget, Tessa Verdonschot, Ilze Claas-
sen en Celine Gorren was het er op of 
er onder bij de limietwedstrijd in Roo-
sendaal afgelopen weekend. Helaas 
kwam Celine Gorren (1997) met 40.22 
op de 50m schoolslag net 0.22 tekort 
voor haar limiet, maar voor Celine, 
Tessa en Ilze was er wel succes op die-
zelfde afstand. Alle 3 deze meiden zijn 
geboren in 2000 en moesten voldoen 
aan de limiet van 42.50. Voor Celine 
kwam er 41.46 op de klok, voor Tessa 
41.95 en ook Ilze dook met 42.19 on-
der de benodigde tijd. Lot Sauren 
(reeds geplaatst op de 50m vlinder-

slag) voegde met 41.54 ook de 50m 
schoolslag aan haar collectie toe, 
waarna ze met 31.46 op de 50m vrije-
slag en 1.20.72 op de 100m wisselslag 
haar individuele starts op 4 bracht.
 
Voor Ashley (2002) was er succes op 
de 50m rugslag en 50m vrijeslag. Op 
beide afstanden bleek de limiet van 
respectievelijk 43.00 en 36.00 geen 
probleem, Ashley kwam in haar races 
tot 42.00 en 35.85. Hierdoor zal de 
ploeg uit Nuenen met 33 individuele 
zwemmers en 12 extra zwemmers 
voor de estafettes in Eindhoven aan de 
start verschijnen.

Personeel Laco 
Nuenen stort   
€ 875,- op giro 555
Het ziekteverzuim onder het perso-
neel van het Laco sportcentrum 
Nuenen is al enkele jaren zo laag dat 
door de leiding een etentje als belo-
ning wordt aangeboden. 

Ook afgelopen jaar was het ziektever-
zuim rond de 1% terwijl een landelijk 
gemiddelde op ongeveer 4,4% ligt. Nu 
schenkt het personeel dit etentje aan 
de ramp in de Filipijnen. Het perso-
neel wat al diverse keren per jaar een 
extraatje heeft, wil nu deze mensen in 
nood helpen. Mensen die het zo hard 
nodig hebben na de verwoestende or-
kaan op de Filipijnen. Mensen die vele 
familieleden en vrienden zijn verlo-
ren, geen onderdak hebben en zoe-
kende zijn naar wat resten. 
 En dat terwijl wij ons al weer aan het 
voorbereiden zijn op de feestdagen die 
in aantocht zijn. Feestdagen waar wij 
voldoende te eten hebben, zo niet in 
overvloed. Waar het personeel op een 
gezonde wijze leeft, getuige het lage 
ziekteverzuim, breken op de Filipijnen 
allerlei ziektes uit na de onmenselijke 
ramp die zich daar afgespeeld heeft. 
Het totale bedrag dat het personeel 
schenkt is € 875,00 op giro 555. Het 
etentje van het personeel gaat dit jaar 
dus naar de Filipijnen. 



WWW.WOENSXL.NL

Sinterklaas 
in WoensXL 

Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte winkelcentrum van 
Nederland. Goedkoop parkeren op een van onze 1800 parkeerplaatsen.

Op zaterdag 23 november 
is het zover. Sinterklaas 
komt naar winkelcentrum 
WoensXL

Vanaf circa 12.00 tot 15.00 uur is Sinterklaas aanwezig. 
(in de midden passage bij de Hema). Daar kunnen alle 
kinderen de Goed Heiligman de hand schudden en een 
cadeautje in ontvangst nemen. Tevens is het een mooie 
gelegenheid om met Sinterklaas op de foto te gaan.

Uiteraard zullen er geen zwarte Pieten ontbreken. Vele 
Pieten lopen rond en delen strooigoed uit en uiteraard 
maken ze ook muziek en voeren ze allerlei kapriolen uit.

Verder geven het kindercircus Sim Sala Bim en DéDé 
Danceballet diverse optredens. Dus volop gezelligheid 
met Sinterklaas en zijn Pieten!!
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