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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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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Wereldwinkel 
Nuenen steunt 
goede doelen

Deze keer 
de redacteur 
zelf...

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Kalkoen-
schnitzels

naturel of tropical

4 voor € 5,-

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Z

Prins Coltello 
zwaait de 
scepter over 
het Narregat

kleurmijninterieur.nl

Grandgala des Princes   
breekt record met opbrengst 
voor vier goede doelen
Door Mariët Jonkhout

aterdag 23 november aan het begin van de avond is het een komen 
en gaan van auto’s bij de Collse Hoeve. Daar worden zo’n 400 prach-
tig in galakleding uitgedoste mensen ontvangen bij het derde 
Grandgala des Princes van de Stichting Oud Prinsen Goede Doe-

len. Na een welkomstdrankje schuiven alle gasten aan aan de 50 prachtig 
gedekte tafels en barst het feest direct los. 

De avond begint met een optreden 
van Lise Verheijen, Mark Elbers en 
Johnnie Rosenberg samen met het 
Nuenens Mannenkoor. Daarna is het 
de beurt aan New Timeless, die met 
heerlijke Motown covers de zaal bin-
nen no-time plat krijgt. Tijdens het 
diner komt gastvrouw Brigitte Nijman 
samen met Tatjana langs om voor het 
goede doel loten te verkopen en de 

Hans Kuijten exposeert in 
december in Het Klooster 
Ontwerper en kunstenaar Hans Kuijten (1972) exposeert komende maand in Het 
Klooster. Er zullen vooral nieuwe werken te zien zijn. De schilderijen van Hans 
bestaan uit gemengde technieken met verf, beelden, symbolen en grafische tek-
sten, in verschillende lagen en kleuren. De teksten versterken het beeld. De rode 
draad in zijn creaties is het thema ‘entertainment’. Michael Jackson en Elvis waren 
al inspiratiebronnen voor zijn eerdere doeken. Voor het gala van de carnavals-
prinsen heeft Hans een kunstwerk gemaakt met het thema ‘Vincent van Gogh’. 
Hans schildert vooral om zich te ont-
spannen van zijn werk als ontwerper 
van diverse interieurs in hotels en res-
taurants (zoals Comigo en hotel Mid-
delburg) en entertainment projecten. 
Voorbeelden van entertainment pro-
jecten zijn de vormgeving van het po-
dium van Guus Meeuwis en van 
Tomorrowland in 2014; grote, razend-
populaire evenementen met veel spek-
takel, die meteen zijn uitverkocht. Als u 
interesse heeft in het werk van Hans 

Computercafé Nuenen 
december 2013
Het Computercafé van SeniorWeb en Bibliotheek Dommeldal heeft afgelo-
pen maanden flink wat belangstelling gehad, grote aantallen bezoekers 
hebben de bijeenkomsten bijgewoond. Ook komende maand staan er weer 
interessante onderwerpen op het programma. 
De onderwerpen van december zijn:
5 december: Wachtwoorden onthou-
den of opslaan? Overal heb je tegen-
woordig een wachtwoord nodig, het 
wordt steeds lastiger om ze te onthou-
den. Gelukkig zijn er veilige hulpmid-
delen.

12 december: Orde op de PC
Zorg ervoor dat uw PC of laptop geen 
vergaarbak van documenten en foto’s 
wordt. U krijgt tips hoe u structuur in 
uw computer aanbrengt.

19 december: Digitale Camera
Leer de digitale camera beter kennen 
zodat u er meer mee kunt en niet bang 
bent om de “automaat” ook eens uit te 
schakelen.
De entree is via de zijingang van de bi-
bliotheek. Zoals gebruikelijk staat om 
9.00 uur de koffie klaar en start om 
9.30 uur de inleiding, waarna er weer 
volop ruimte is voor vragen en oefe-
ningen. De bijeenkomsten zijn voor 
iedereen toegankelijk en de entree be-
draagt € 3,50.Kuijten kunt u contact opnemen met 

Judith Blanjaar via: judith@hanskuij-
ten.nl of 06 52292159. De expositie is te 
bezichtigen van 1 december 2013 tot 1 
januari 2014 in Het Klooster, Park 1, 
Nuenen, telefoon 040-284 3181. 

Openingstijden: maandag tot en met vrij-
dag van 08.30-23.00 uur, in het weekend 
alleen tijdens evenementen en festiviteiten. 

www.hanskuijten.nl World of creation

hoofdprijs, een Citroën C1, gaat er la-
ter dan ook uit! Het optreden van Les-
ley, André Hazes imitator zorgt ervoor 
dat een groot deel van de gasten op-
nieuw opstaat van de tafels om mee te 
swingen en te zingen. Na het hoofdge-
recht is het tijd voor het veilen van een 
13 tal kavels, met uiteenlopende on-
derwerpen, van een gesigneerd wed-
strijdshirt van PSV en een prachtig 

schilderij van Hans Kuijten, tot een 
helikoptervlucht en een kookclinic 
voor 8 personen verzorgd door Soenil 
Bahadoer. Alle kavels worden geveild 
door Fons Linders en Tatjana. Na het 
dessert is het tijd voor het uitreiken 
van de cheques aan de vertegenwoor-
digers van de goede doelen waarvoor 
de avond uiteindelijk is opgezet: de 
Stichting Sports for Children, High 5 
Rehab, Bali Indonesia en Doctors for 
Mozambique. De verrassing is groot 
als blijkt dat alle drie de doelen  een 
cheque in ontvangst mogen nemen 
van  € 19.250,-

Na de uitreiking, barst de afterparty 
los met een optreden van Anita Meijer 
en Lange Frans en daarna met de Band 
Betty Blue. Als na één uur het licht 
aangaat, zijn alle gasten het er over 

eens; het was een prachtige succes-
volle avond.

De Oud Prinsen hebben echter nog 
een verrassing in petto; er blijken niet 
drie maar vier goede doelen te zijn 
waarvoor men zich heeft ingezet tij-
dens dit gala. Zondag 24 november 
worden de minderbedeelden van Nue-
nen, zo’n 400 man sterk, uitgenodigd 
om te komen genieten van een soort-
gelijk feest, met lekker eten en drin-
ken, optredens wederom van Mark 
Elbers en Lise Verheijen, maar ook van 
Lenny Kuhr en het Hermenieke. En 
zondagmiddag zijn inderdaad alle 50 
tafels opnieuw bezet en genieten alle 
aanwezigen van deze leuke middag, 
waarbij een groot aantal oud prinsen, 
met partners hun best doen het ieder-
een naar de zin te maken.

Gevonden
Gevonden 1 paar meisjes wanten wit 
in Nuenen Oost, Lobroec. Telefoon 
06-54336688.

Ronnie van Berlo    
zingt in de Van Goghbar
Ronnie van Berlo (1965, Nuenen) is al van jongs af aan met muziek bezig. 
Zijn interesse om zelf muziek te maken ontstond in 1990 op Torhout 
Werchter. In het begin speelde hij zelf gitaar maar sinds 1994 zingt hij met 
muziekbanden, iets wat hem duidelijk beter ligt. 
Vanaf 2001 was hij een aantal jaren 
leadzanger bij de blues&rockband 
Proud to be Loud. Door privé-omstan-
digheden stopte hij daarmee in 2008. 

Als je Ronnie kent, dan weet je dat hij 
het zingen toch niet kan laten dus na 
een jaartje begon hij weer op te tre-
den, solo dit keer. 
In de nieuwe opzet is plaats voor Ne-
derlands- en Engelstalige bandmuziek 
en daarnaast is ook de liefde voor 
blues-rock blijven bestaan en ook dat 
zit dus in het repertoire.

Unieke kans om deze rasechte Nue-
nense zanger live te zien optreden.

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

vermissing van het oude document direct afgehandeld. Indien er 
sprake is van diefstal, zakkenrollerij of inbraak adviseren wij u voor 
overige goederen aangifte te doen bij de politie.

Altijd aangifte van vermissing doen
Aangifte van vermissing is verplicht, ook als u geen nieuw document 
wilt aanvragen. 
Aangifte moet u persoonlijk bij de gemeente doen. Dit kan niet digitaal 
of per telefoon.
Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de ge-
meente de verklaring van vermissing. Bij vermoeden van misbruik 
verwijst de gemeente de aanvraag door naar de politie voor nader 
onderzoek. Bij onderzoek zal uw aanvraag worden aangehouden en 
duurt uw aanvraag dus langer.

Kosten
Net zoals voorheen betaalt u voor de aanvraag van een nieuw docu-
ment na verlies of diefstal extra leges.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvragen reguliere omgevingsvergunningen op:
•	 20	november	2013,	Tweerijten	19,	5673	TT	–	wijzigen	bestaande	

dragende muur (BOUWEN);

Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hiertegen 
nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevings-
vergunning 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 Hotel	 Restaurant	 De	 Collse	 Hoeve	 zijn	 een	 vergunning	 en	

ontheffing verleend i.v.m. de organisatie van een “Extra goed doel 
gala Oud Prinsen” op zondag 24 november 2013 in een tent bij de 
Collse	 Hoeve,	 Collse	 Hoefdijk	 24	 (verzenddatum	 22	 november	
2013).

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

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

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

VERKEER
Inspraak Europalaan/ HOV2 
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, 
onder andere aan de leden van de klankbordgroep en verkeerskundi-
gen. 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
Gratis sneeuwballenmaker en kans op 400 gratis bioscoopkaartjes
De gemeente Nuenen wil samen met Wecycle, inwoners stimuleren 
om na Pakjesavond oud elektrisch speelgoed in te leveren bij de mili-
eustraat	aan	de	Huufkes	48.	Daarom	ligt	er	vanaf  6 december voor 
de eerste honderd inleveraars een heuse sneeuwballenmaker klaar. 
Ook worden er vijfhonderd kanskaarten uitgedeeld met kans op één 
van de honderd enveloppen met vier bioscoopkaarten. 

Kinderen gebruiken steeds meer elektrische apparaten en speelgoed. 
Ruim	driekwart	van	het	elektrisch	speelgoed	dat	niet	meer	wordt	ge-
bruikt, belandt in de prullenbak. Zonde, want dan kan het niet worden 
gerecycled. Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en spaar-

lampen	die	ingeleverd	worden	op	de	Milieustraat	optimaal	worden	
gerecycled.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Afval en containers
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	49	en	week	50	van	2013	extra	toe	
op het thema afval en containers. Op de naleving van andere regels 
wordt uiteraard ook toegezien. 

Afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De ge-
meente draagt een steentje bij door het plaatsen van afvalbakken in 
de openbare ruimte en het inzetten van een schoonmaakploeg. De 
afvalbakken in de openbare ruimte zijn alléén bestemd voor zwerfaf-
val (afval van beperkte omvang) en niet voor huishoudelijk afval, 
chemisch afval etc. Daarnaast moet u het afval thuis in de goede 
afvalbakken/zakken deponeren:
•	 Huishoudelijk	afval	in	de	grijze	container;
•	 Groente-	fruit-	en	tuinafval		in	de	groene	container;
•	 Papier	in	de	blauwe	container;
•	 Plastic	afval	in	de	daarvoor	bestemde	vuilniszakken;
•	 (Klein)	chemisch	afval(	KCA)	in	de	daarvoor	bestemde	afvalbakken;	
•	 Zwerfafval	in	de	door	de	gemeente	geplaatste	afvalbakken.	
Uw containers mag u aanbieden vanaf 22.00 uur op de dag vóór de 
ophaaldag en moet u op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnenzetten. 
Grof	huisvuil,	snoei-,	bouw-	en	sloopafval	etc	kunt	u	bij	de	milieustraat	
inleveren.	Meer	informatie	over	de	milieustraat	is	terug	te	vinden	op	
www.nuenen.nl onder “wonen in Nuenen”.

Grote containers
Als u een container op gemeentegrond wilt plaatsen, heeft u hiervoor 
geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voorwaarden. Zo mag 
de container:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	(of	

van een ander);
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 het	meest	doelmatige	gebruik	niet	verhinderen.
Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden verhindert u door het 
plaatsen van een container soms het meest doelmatige gebruik omdat 
u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied waar weinig 
parkeerplaatsen	zijn.	Voor	het	plaatsen	van	een	container	in	een	cen-
trum- en/of winkelgebied kan daarom een ontheffing nodig zijn. Bent 
u van plan een container te plaatsen in deze gebieden? Informeert u 
dan	van	tevoren	bij	de	gemeente	of	een	ontheffing	nodig	is.	Hiervoor	
belt u het algemene telefoonnummer van de gemeente: 040 2631 631.

Regelgeving en contactgegevens
De regelgeving kunt u terugvinden in de afvalstoffenverordening, Al-
gemene	Plaatselijke	Verordening	en	in	de	jaarlijks	uitgegeven	afvalka-
lender. De verordeningen zijn te vinden op www.nuenen.nl.
 
De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde regelgeving 
te bekeuren. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie 
dan	kunt	u	contact	opnemen	via		040	2631	631.	Voor	meldingen	over	
onder andere zwerfafval kunt u via dit nummer melden of via www.
nuenen.nl.

AANGIFTE VERMISSING    
STAATSDOCUMENTEN BIJ GEMEENTE
Met	ingang	van	1	december	2013	nemen	alle	gemeenten	in	Noord-
Brabant en Zeeland de aangifte van vermissing staatsdocumenten 
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) over van de politie. Als een 
staatsdocument is gestolen of zoekgeraakt, is het niet meer noodza-
kelijk om daarvoor bij de politie aangifte te doen. Bij de aanvraag van 
het nieuwe document bij de gemeente, wordt ook de aangifte van 

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.

Redactron Zorghulpmiddelen 
is verhuisd
Maak kennis met Redactron Zorghulpmiddelen. Bezoek de stand op de Lie-
ver Thuis Beurs van 28 t/m 30 november in het Beursgebouw te Eindhoven. 
Ook staan vanaf donderdag 12 december de specialisten klaar om samen 
met u de opening te vieren op Esp 113 in Eindhoven.

Redactron Zorghulpmiddelen is ver-
huisd van het centrum in Son en Breu-
gel naar bedrijventerrein Esp in Eind-
hoven. In de nieuwe showroom vindt 
u een ruim assortiment aan zorgpro-
ducten. Een team van specialisten 
staat klaar om u rond te leiden. De 
nieuwe showroom zal officieel ge-
opend worden op donderdag 12 de-
cember.  Samen met u wordt gekeken 
naar de juiste oplossing voor uw zorg-
vraag. Of het nu gaat om een sport-
blessure, de juiste ondersteuning van 
uw gewrichten, of het steuntje in uw 
rug tijdens de kraamperiode. Alle pro-
ducten zijn gericht op het ondersteu-
nen van uw welzijn. 
Er zijn mogelijkheden   om de produc-

ten niet alleen te kopen, maar ook te 
huren of lenen. Door een goede relatie 
met vrijwel alle zorgverzekeraars 
krijgt u uw producten vaak vergoed. 
Ook na de aankoop ontvangt u advies 
en begeleiding. In samenwerking met 
gespecialiseerde  verpleegkundigen 
adviseren wij u in het gebruik en de 
toepassing van de producten. Middels 
producttrainingen en scholing wor-
den onze verpleegkundige op de 
hoogte gebracht van de laatste ideeën 
over de verpleegtherapieën en hoe de 
producten van Redactron zo optimaal 
mogelijk benut kunnen worden.
Bezoek ons tijdens de Liever Thuis 
beurs en profiteer van de openingsac-
ties. Kom vanaf 12 december 2013 

langs en laat u verrassen door het rui-
me aanbod. De showroom is gevestigd 
op Esp 113 in Eindhoven en beschikt 
over voldoende gratis parkeergelegen-
heden.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
december de ingang van het tennispa-
viljoen op sportpark de Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie. Voor nadere informa-
tie: www.wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt 
u mailen naar het secretariaat, joke_
wsv@hotmail.com.



  

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: 29 & 30 Nov: 
Holl. Spruitjes, 1/2 kilo  ............... 0,59
champignons, per bakje  ............. 0,69
krieltjes, voorgekookt, per bakje  ........ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 2 December:

Winterwortels, hele kilo  ............. 0,49
DINSDag 3 December:

Zuurkool uit ‘t vat, hele kilo  0,99
WoeNSDag 4 December:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............. 0,99
DoNDerDag 5 December:

Handsinaasappels, NWO, 8 stuks  1,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 29 Nov t/m 5 Dec:

clementine, 15 stuks ....................... 1,99
Ham-Prei salade,  250 gram .... 1,89 
Huzarensalade, hele kilo ............ 3,98
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
Alles voor een 

avondje Gourmetten

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

VOORDEELPAKKERS 
T/M 30 NOVEMBER!!
BROOD VAN DE WEEK (FIJN VOLKOREN) 

€ 1,75
HALF ROZIJNENBROOD  

€ 1,50
WORSTENBROODJES

4 + 1 GRATIS
TAAI-TAAI ( MET OF ZONDER KANDIJ )

5 + 1 GRATIS
T/M 5 DEcEMBER!!

SINTERKLAASScHNITTE
€ 6,95

PEPERNOTENSLOF 

€ 7,95 

HEEL GRAAG TOT ZIENS
IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Entrecôte
“Naturel of gemarineerd”
met gratis kruidenboter
100 gram ..................................1,95
150 gr. Filet Americain +
250 gr. Grillworst, samen  5,00
‘Bak’ Steentjes
“Rundergehakt met Cranberry’s”
100 gram ......................................1,50
Berliner Bol
“Heerlijk gekruid gehakt 
in Bladerdeeg”, per stuk ........1,50
Caprese al Forno
100 gram ......................................2,45
!!!Voor de best belegde broodjes!!!
Broodjes Bestellen? 

Gebruik onze App!

SPecIal

SPecIal

SPecIal

geldig 25 t/m 30 november

kooPJe

Bestel nu ook online:
www.slijterijvanlieshout.nl

Chivas Regal 12yr.
Schotse whisky
70cl… €26,95

Bailey’s
Irish cream likeur
70cl… €14,50

Gorter
Jonge jenever

100cl… €10,95
Sheridan’s

Koffie cream likeur
50cl… €11,95

Hét adres voor al uw 
relatie- en 

eindejaarsgeschenken!
Acties geldig tot en met 31 december

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Zondag 1 december
geopend van 12.00 tot 17.00 uur

ALLEEN OP
Zondag 1 december
20% Korting
op al uw aankopen!*

Sloggi Actie:
Bij aankoop van 

2 Dames/Herenslips, 
de 3de GRATIS!

(* uitgezonderd aanbiedingen)

Extra koopavond 
woensdag 4 december tot 21.00 uur

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

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

Anita Comfort Body 
B t/m E Cup

van 129,95  134,95

1/2 PRIjS! voor 65,-

Schiesser Hemdjes  
100% katoen, mt 38 t/m 48  van 14,95

voor 9,95

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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



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

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

opENHAARD Hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

We zijn zeer blij te melden dat sinds 22/11 onze poes, Slofje, weer thuis is! Wij willen alle mensen die hebben 
meegeholpen aan de zoektocht van onze poes ontzettend bedanken! Ook willen wij alle winkels, scholen en vereni-
gingen waar wij de flyers mochten ophangen enorm bedanken. Met vriendelijke groet, Henrike en Eunice (en Slofje)
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Winterbanden 
actie!

13 inch va. € 45,- 
14 inch va. € 49,- 
15 inch va. € 57,-
16 inch va. € 69,-

Prijzen zijn per stuk, incl. btw 
en monteren/balanceren. 
tevens bandenopslag en 

velgenreparaties mogelijk. 

06 - 31 09 52 39 
WWW.maicotyres.nl

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

Zeker in de maand december
leuk om te ontvangen maar 

nog fijner om te geven!

Garra Rufa Nuenen
Heeft (h)eerlijke geschenkbonnen

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

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

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

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

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

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

tE HuuR: NIEuw vA-
KANtIEAppARtEMENt 
aan de Costa Blanca Span-
je, omgeving Benidorm/Al-
tea. Meer informatie: www.
casamama.jouwweb.nl of 06 
- 51 28 27 15.

FEESt tApAS MAAND 
BIJ FRANCISCo CoCI-
NA ESpAÑoLA vanaf 4 t/m 
22 december. Kijk op www.
dekeukenvanfrancisco.nl

KADo tIp! Getekend 
portret per persoon € 35,-. 
Info: 06 - 22 50 40 92.

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

Aangifte erfbelasting
Als u dit zelf invult betaalt u waarschijnlijk teveel belasting!

1 DEC. vLooIENMARKt 
Sporthal de Tempel, Hene-
gouwelaan 2, Eindhoven. 
Bomvol! 9-16 uur. € 2 p.p. 
06-20299824.

wij, ereleden, bedanken 
De oud prinsen voor 
een geweldige zondag-
middag die ons is aan-
geboden. Rikie Arts en 
piet verhees.

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KErsT
bOmEn

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

haarstudio Mix...
...heeft een nieuw telefoonnummer!

KNipstoeL te huur! Ben jij een zelfstandige kapster?
Begin voor jezelf en huur vanaf 2 dagen per week een stoel.

Voor meer informatie even bellen!

*NIEuw! JApANSE 
FACELIFt MASSAgE, 
huidverjonging op natuurlij-
ke wijze. Combinatie mas-
sagetechnieken en speci-
ale maskers. Maak nu een 
afspraak. INStItuut 
ZILvERSCHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

*pERMANENt MAKE-
up! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte wen-
brauwen ook hairstroke me-
thode, eyeliners. lipliners. Al 
15 jaar ervaring GGD- ge-
certificeerd. INStItuut 
ZILvERSCHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.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, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

*EINDE AAN vEtRoL-
LEtJES, met ultrage-
luid. Het alternatief 
voor liposuctie! SBS 6 
elke zondag 12.25 uur. Bel 
voor een proefbehan-
deling met de LIpo II. 
Afslanken advies op maat. 
INStItuut ZILvER-
SCHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl.

IT2Recycle B.V.
De Huufkes 11
5674 TL, Nuenen
040-2221486
www.it2recycle.com
info@it2recycle.com

Commercieel medewerker buitendienst IT2Recycle
Wij zijn per 1 januari 2014 op zoek naar een commercieel medewerker buitendienst die 
zelfstandig werkt en van aanpakken weet. Hierbij ligt de focus op het plegen van acquisitie 
en relatiebeheer. Daarnaast moet je alert zijn in het signaleren van nieuwe kansen en het 
starten van nieuwe zaken. Flexibiliteit en zelfstandig werken zijn een vereiste.

Hoofdtaken:	 •	Acquisitie
	 •	Aanspreekpunt	voor	de	klant
	 •	Contact	onderhouden
	 •	Prijsafspraken	maken
	 •	Offertes	maken
	 •	Contracten	afsluiten
	 •	Betalingen	controleren	en	overleggen
	 •	Ondersteunen	van	transport	planning	indien	nodig
	 •	Opstellen	en	opvolgen	van	mailingen
	 •	Overige	werkzaamheden

Eigenschappen:	 •	Geen	09.00	tot	17.00	mentaliteit
	 •	Affiniteit	hebben	met	de	afvalbranche
	 •	No-nonsense	mentaliteit
	 •	Flexibiliteit
	 •	Aanpassingsvermogen

Rijbewijs: Ja 

Graag reageren via:  info@it2recycle.com

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk Nederwetten.
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06-48698919

LEukE BijvERDiENstE

Steun ons 
in de strijd 

tegen 
littekens!

geef op 20.21.22

www.brandwondenstichting.nl
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Winterconcours wederom geslaagd!
Het winterconcours van Paarden Sport Vereniging de Bosrakkers werd gehou-
den in het weekend van 16 & 17 november bij Ruitersportcentrum Meulendijks. 
Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers en sponsoren werd het een weekend om 
nooit te vergeten. Het is een groeiend evenement, dat merken ze van de Bosrak-
kers, mensen komen graag naar dit concours. Er heerst een gezellige sfeer tussen 
de paardenmensen. Het draait om de kinderen en hun pony.
Op zaterdagmiddag kwamen de allerkleinsten aan de start tijdens de Bixie wed-
strijd. Allemaal trotse opa’s en oma’s en andere familie en vrienden waren er om 
de kleine Anky’s in spe aan te moedigen. En tijdens de prijsuitreiking wisten ze 
niet wat ze meemaakten iedereen ging met een prachtige beker en rozet en een 
zelf uitgezochte prijs naar huis. Op zondag was de reguliere wedstrijdsporter aan 
de beurt, er werd fijn gereden en menig winstpunt uitgedeeld! Ook hier gingen 
alle deelnemers met dank aan de sponsoren met een mooie prijs naar huis en 
zelfs de pony’s werden door een voerleverancier niet vergeten! Als PSV de Bos-
rakkers uit Nederwetten iets organiseert, is het altijd een feestje.

Laatste 
mogelijkheid voor 
inspraak HOV2
Van vrijdag 25 oktober tot en met 5 
december 2013 mag iedereen mel-
den wat hij of zij van het voornemen 
en de plannen vindt voor de aanleg 
van de HOV2. 

Nuenenaren, maar ook mensen van 
buiten de gemeente, belanghebbend of 
niet, voorstander van één van de vari-
anten, iedereen mag zich laten infor-
meren over de plannen en een mening 
geven.
Dat kan schriftelijk aan B&W, monde-
ling of via formulieren die tijdens de 
openbare inspraakbijeenkomsten inge-
leverd zijn. 

Voor meer info www.nuenen.nl. 
Uw mening kan gestuurd worden naar 
hov2@nuenen.nl

ME3 ongeslagen kampioen 

De laatste wedstrijd uit in Geldrop moest de beslissing brengen. De meiden 
moesten minimaal gelijk spelen om kampioen te worden. Na een voorsprong 
kwamen de meiden toch nog op een  4-2 achterstand. Maar gelukkig wisten ze 
nog twee keer te scoren en werd het uiteindelijk 4-4. Met 4 gewonnen wedstrij-
den en een gelijkspel is het team van coach Mike Brox en team manager Chantal 
van der Stappen kampioen geworden. V.l.n.r. Ryan, Rozemarijn, Claire, Julia, 
Britt, Maud, Isabel, Tess en Silke. 

Hockey

Paardensport

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

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Cross Over
in 4 dagen

met èchte koopjes 
Woensdag 27 nov.
Donderdag 28 nov.

Vrijdag 29 nov. 
Zaterdag 30 nov.

Met Kortingen
tot 80%

Dus een pracht kans!

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Gertje Raassens zingt bij de Griek
Door Elwien Bibbe

lle tafels zijn bezet op deze muzikale culinaire avond bij De Griek 
aan de Vincent van Goghstraat. De zaak zit bomvol. Het zijn bijna 
allemaal vrienden en bekenden van Gertje Raassens. Aan de tafels 
zitten leden van de Vrolijke Samenzang, leden van WandelClub 

Nuenen en ontmoeten de leden van ‘good old Station Charlotte’ elkaar. En 
Gertje zingt Georges Moustaki, Avec ma gueule de métèque, Dalida: 
J’attendrai en Edith Piafs La vie en rose. Luisterliedjes, ballads en chansons. 
De stemming zit erin en de sfeer in het Griekse restaurant van Franka en 
Dieter Mulkens is uitstekend.

De Griek in Nuenen
Dieter en Franca Mulkens draaien 
nu al 12 jaar samen en samen met 
hun personeel, het Griekse restau-
rant. Zelf hebben ze geen Griekse 
roots. Maar dat weerhoudt hen er 
niet van een mooie Grieks menu-
kaart te voeren. Franca zwaait de 
scepter in de zaak en Dieter in de 
keuken. Dieter oorspronkelijk 
werkzaam in een technisch beroep 
is sinds 2008 gediplomeerd kok. 
Na 12 jaar zijn ze nog even gepas-
sioneerd: Het contact met, het de 
mensen naar de zin maken, de ge-
sprekken met de vaste klanten. En 
dat gecombineerd met hun passie: 
lekker eten.

Tussen de gasten bevinden zich ook 
een aantal ouderen met een partner in 
Berkenheuvel in Geldrop.  Ook zij 
kennen Gertje, want in het dagelijks 
leven is ze activiteitenbegeleidster op 
de psychogeriatrische afdeling van dit 
zorgcentrum. En ze doet daar van al-
les. “Ze kan koken, schilderen, zingen 
en verzorgt de vitrines. Elke maand is 
er een ander thema. En ze heeft gou-
den handjes. Ze is warm en voelt de 
bewoners op de gesloten afdeling 
goed aan”, vertellen ze. Net zoals haar 
luisteraars in het restaurant. Met veel 
plezier geeft Gertje de microfoon 
even weg aan haar buurvrouw Aafje, 
die met veel gevoel, het gaat ook even 
mis, het liedje Dat ik je mis van 
Maaike Ouboter zingt.
Het wordt laat. En ik mag meegenie-
ten van het nagerecht, een heerlijke 
bastogneparfait. Misschien niet zo 
Grieks, maar wel heel lekker en met 
liefde bereid.

A

Nuenens Mannenkoor en 
d’Eyckelbergh uit Bergeijk
Afgelopen zaterdag vond in de Theaterzaal van Het Klooster een geweldig 
najaarsconcert van het Nuenens Mannenkoor en bezoekend koor uit Bergeijk 
d’Eyckelbergh plaats. Een perfecte combinatie.

Klankkleurige gasten
Het blijkt een gouden greep te zijn van 
het NMK om het koor uit Bergeijk te 
betrekken bij het najaarsconcert. Voor 
de pauze presenteert dit gemengd koor 
met 46 leden een mooi en gevarieerd 
programma, waarvan de goed gevulde 
theaterzaal intens geniet. Diverse ope-
rawerken worden fijn vertolkt en prach-
tig is het om te bemerken hoe de dames-
stemmen zich funderen op de stevige 
stemmen der mannen. Ontroerend 
mooi is het werk dat geschreven is naar 
aanleiding van de tsunami. Je hoort de 
bevolking huilend bidden naar Maria 
om kracht.
Voor, de op piano begeleidende, Maria 
van de Wildenberg klinkt veel applaus 
op. Haar bijdrage is welhaast een recital.

Gepoetste parels
Na de pauze laat het Nuenens Mannen-
koor met negroe spirituals en enkele 
operawerken horen hoe zangpedagoog 
Joep Bröcheler, als waarnemend diri-
gent, deze zangstukken tot ware parels 
heeft weten op te poetsen. Joep stelt 
herhaald hogere en professionelere ei-
sen aan het koor. 
Vroeg in de avond had het koor een 
openingsact in “Grand Gala des Prin-

ces” in de Collse Hoeve. Met de onrust 
daarvan nog in de bol en de hoge ver-
wachtingen betreffende het eigen con-
cert, is het voor menig koorlid zwaar 
om ontspannen tot uitvoering te bren-
gen, wat zo stevig geoefend is.
De brede glimlach van de dirigent op 
het eind en de sprankeling in de ogen 
van de eigen dirigent, die gelukkig aan-
wezig kan zijn, bewijzen dat men dik te-
vreden is. Het enthousiaste publiek be-
wijst dit ook met een langdurig applaus. 
Ton Toirkens, de vaste begeleider op pi-
ano, bewijst zoals immer zijn kwalitei-
ten ten behoeve van het NMK .

Velen genieten na afloop nog lang na op 
het Raboplein, voor de Nuenense be-
zoeker een vanzelfsprekendheid. De 
gasten uit Bergeijk zijn verbaasd en ge-
nieten graag mee.

Frank Huyink beoogd 
lijsttrekker PvdA
De PvdA Nuenen komt met de concept- kandidatenlijst die op 27 november 
met de algemene ledenvergadering wordt besproken en vastgesteld.

De beoogd lijsttrekker is Frank Huij-
ink, hij is bijna 52 jaar en hij heeft 
een brede kennis van gemeente, 
overheid en openbaar bestuur. Hij 
was de afgelopen jaren als fractieon-
dersteuner  en commissielid  (com-
missie ruimte) actief in de Nuenense 
politiek. 
Als tweede op de lijst staat Jacco den 
Hartog (49) en hij heeft als senior be-
leidsmedewerker ruime ervaring 
met maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Jacco heeft diverse functies in 
de ruimtelijke sector bekleed  en be-
stuurlijk en juridisch advies gegeven. 
Zijn kennis van de  maatschappelijke 
ontwikkelingen waaronder de wet 
WMO zal goed van pas komen. 
Nummer 3 op de lijst is Hein Pasma 
(55) en hij heeft  een financiële ach-
tergrond als controller in de zorg. 
Jetty Brouwer staat vierde op de con-
cept kandidatenlijst (60) en brengt 
haar ervaring als beleidsmedewerker 
ruime ervaring in de thuis- en jeugd 
zorg. De rest van de concept lijst ziet 
er als volgt uit:
Theo Albers, Wilma te Lintelo, Wim 

Arts, Yolanda  de Muynck-Willemse, 
Jan Bonthuis, Devon de Jong, Aaltje 
Saarloos, Andries Mulder, Harry v.d. 
Nieuwenhof, Bart Rijkers, Ted War-
merdam, Jan Wesenbeek, Marianne 
Cooijmans, Ernst v.d. Leij.

Ernst v.d. Leij die al eerder heeft aan-
gegeven te stoppen, is als oud fractie-
leider de lijstduwer. Ook Marianne 
Cooijmans is lijstduwer, zij zal t.z.t. 
een functie in het bestuur aanvaar-
den. Aaltje Saarloos  heeft naar 3 ter-
mijnen volgens goed gebruik in de 
Partij van de Arbeid aangegeven te 
stoppen teneinde vers bloed een kans 
te geven (ook iets voor andere partij-
en?). Zij zal de campagne leiden.

Annegien Wijnands als kandidaat-
wethouder
Het bestuur is blij dat Annegien 
Wijnands, de huidige PvdA wethou-
der  en locoburgemeester, heeft aan-
gegeven voor de komende periode 
graag kandidaat-wethouder te zijn 
om haar karwei in Nuenen af te kun-
nen maken. 

Het Platform Gehandicaptenbeleid 
Nuenen heft zichzelf op
In de aanloop naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo in 2006, 
maakte het Platform Gehandicaptenbeleid Nuenen c.a. met de Gemeente 
deel uit van de Werkgroep Wmo i.o. om deze wet vorm te geven.

Het Platform zag het daarbij als haar 
taak om de voorzieningen voor 
mensen met een beperking, vastge-
legd in de Wvg, te handhaven, zodat 
ook deze medebewoners van Nue-
nen zoveel mogelijk zelfstandig in de 
maatschappij zouden kunnen parti-
ciperen, een kreet die in 2013 be-
kend in de oren klinkt, maar veel in 
waarde heeft verloren.
De voorzitter van de Wmoraad, zich 
bewust van de energie die het Plat-
form stak in handhaving van de  in 
de Wvg opgenomen voorzieningen, 
besloot dat Nuenen, als enige ge-
meente in de regio, het Platform niet 
zou opnemen in de Wmoraad. Hier-
mee vervielen de beleidadviserende 
contacten van het Platform naar de 
Gemeente en daardoor ook het be-
staansrecht van het Platform.

Het Platform was ook actief in het in 
kaart brengen van de Bereikbaar-
heid, Toegankelijkheid en Bruik-
baarheid  (BTB) van Nuenen en het 
aanmelden bij de Gemeente van de 
obstakels voor mensen met een be-

perking, zowel in de publieke sector 
als in de horeca. 
Ook op dit terrein verliest het Plat-
form haar bestaansrecht en zal de 
burger zich voor toegankelijkheids-
problemen rechtstreeks moeten 
wenden tot de Gemeente c.q. de Ad-
viesraad Sociaal Beleid Nuenen c.a. 
de opvolger van de Wmoraad.
De oudere, die minder valide wordt 
kan voor advies betreffende 
woningaanpassing terecht bij de 
WoonkeurAdviesGroep, WAG, die 
contacten met de Gemeente Nue-
nen c.a. onderhoudt.

Op grond van bovenstaande heeft 
het Bestuur van het Platform na lan-
ge aarzeling besloten tot opheffing 
van de organisatie over te gaan. Zij 
zal in lijn met de statuten de finan-
ciën ten gunste laten komen van or-
ganisaties op het gebied van voor-
zieningen voor gehandicapten in 
Nuenen. 

Namens het Bestuur, J.H. Lammer-
ts, voorzitter.
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Einde van het verzorgingshuis? 

Voor ouderen heeft deze omslag in den-
ken en beleid grote consequenties. Op 
den duur verdwijnen de traditionele ver-
zorgingshuizen; daarvoor moet iets in 
de plaats komen. Niet iedereen heeft 
immers familie om de hoek wonen die 
op afroep een handje komt helpen of een 
buurman die de heg komt snoeien.

Denkt u als 60-plusser ook na over hoe u 
oud wilt worden? Waar en hoe u wilt 
wonen, welke (on)mogelijkheden er 
zijn? Behoort een klein complex van 
zelfstandige appartementen met enkele 
gemeenschappelijke ruimtes tot die mo-
gelijkheden? Of ziet u meer in een man-
telzorgwoning of een kangoeroewo-
ning? Kopen of huren? 

Op vrijdag 13 december 2013 van 16.00 
-18.30 uur wil de PvdA daarover met u 
in Het Klooster van gedachten wisselen, 

Deze keer de redacteur zelf......
Zeer regelmatig bezoekt onze hoofdredacteur Gerrit van Ginkel personen 
aan wie een onderscheiding uitgereikt wordt. Gemeentelijke, Koninklijke, 
sportieve, familie of verenigings-onderscheidingen, al tientallen jaren is hij 
er namens Rond de Linde bij aanwezig.

Afgelopen vrijdag was hijzelf het mid-
delpunt als 25 jarig lid van de Sint An-
toniusschutterij. Na 1 jaar als aspirant 
lid werd hij in 1988 officieel lid, sinds 
jaren zelfs met de functie van Deken 
Schatbewaarder.

De schut, een bolwerk van traditie’s, 
gebruiken mooie namen voor hun 
functie’s. Deken Schatbewaarder is 
zo’n mooie benaming van in feite pen-
ningmeester. De onderscheiding, het 
zilveren draaginsigne van de Sint An-
toniusschut, werd overhandigd door 
de Hoofdman: Dre Bemelmans. 

Weer zo’n mooie en duidelijke naam:  
de Hoofdman.

In zijn toespraak kwamen niet alleen de 
verdiensten van Gerrit naar voren maar 
ook de geschiedenis van deze schutte-
rij. Opvallend hierbij is de vanzelfspre-
kendheid op het gebied van onderlinge 
betrokkenheid en zelfredzaamheid, en 
dat al gedurende zo’n lange tijd. Voor 
hen heel normaal, maar in deze tijd 
toch zeker bijzonder te noemen. 

Gerrit, namens het gehele Rond de Lin-
de team: Van harte gefeliciteerd.

Uit d’n hoek…
Swamp

Waterschap De Dommel gaat de natuurgebieden de Boktse Beemden en de 
Rietmusschen, zo ergens tussen Nuenen, Nederwetten en Woensel, in een 
soort moeras veranderen. Het gebied rond Soeterbeek en het Broek, ook in 
die hoek, hebben al iets moerassigs.
 Moeras. Dat heeft toch iets dreigends en mysterieus. Ik moet dan 
meteen aan het zuiden van de Verenigde Staten denken, het swamp-gebied 
rond New Orleans en dan zo richting de Everglades in Florida.    
Bomen die in het water staan, met van die slierten die eraan hangen. De blues, 
cajuns, alligators, propellorboten en huizen met veranda’s. En dan, om het af te 
maken, nog de Glowing Lines van Daan Roosegaarde in en rond het gebied.

Edwin Coolen

Inleveren elektrische 
apparaten en lampen 
ook bij Jumbo 
Supermarkten
Bij supermarktketen Jumbo kunnen 
klanten gratis afgedankte kleine elek-
trische apparaten en spaarlampen inle-
veren. In alle 380 vestigingen staan 
hiervoor speciale Wecycle-inleverbak-
ken. Ook in de winkels die binnenkort 
de deuren openen, komen de inlever-
bakken te staan.
De samenwerking tussen Wecycle en 
Jumbo maakt het inleveren van oude 
kleine elektrische apparaten en spaar-
lampen (e-waste) makkelijker. Wecycle 
is de stichting die in Nederland de in-
zameling en recycling van e-waste or-
ganiseert.

Foto Wecycle

Fantastische week 
voor Doctors for 
Mozambique 
De afgelopen week was een fantasti-
sche week voor Doctors voor Mozam-
bique (DFM), er werd bij twee events 
maar liefst bijna €25000,- in ontvangst 
genomen. Geld bedoeld voor studie-
beurzen aan armlastige geneeskunde 
studenten in Mozambique.
Dinsdag 19 november werd in Pezzaz 
het 5e sponsorendiner gehouden. 70 
gasten genoten van culinaire hoog-
standjes, uitgeserveerd door het vol-
tallige bestuur van de Stichting. Het 
was een heerlijke avond, met €5000,- 
als prachtig resultaat.
Zaterdag 23 november werd tijdens 
het grootse gala van de Stichting Oud 
Prinsen Goede Doelen aan Pauline 
van Empel, voorzitter van DFM, een 
cheque van maar liefst €19.250,- over-
handigd. Dit mooie bedrag was de op-
brengst van een geweldige avond in de 
Collse Hoeve waar 400 gasten genoten 
van heerlijk eten en optredens van on-
der andere Mark Elbers, Johnnie Ro-
senberg en Anita Meijer.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Straatstofzuiger 
Door Elwien Bibbe

Zo af en toe komt er zo’n lawaaipapagaai bij mij door de straat. En dat zijn dan 
mensen met gehoorbeschermers op het hoofd die gras maaien (maar dat is nu 
minder vanwege de schapen) of stoepranden poetsen, slangen in rioolputten 
hangen, de beek uitbaggeren of ergens hagen snoeien of bosbeteugelen en bij dat 
laatste eindeloos hakselen……… Nu waren het twee mannen met een bladblazer, 
die al het blad uit de gemeenteborders de straat op bliezen, waarna een giganti-
sche stofzuiger met tractor ervoor het gebladerte opzoog. Ik keek mijn ogen uit. 
Ik had hem nog niet eerder gezien, maar hij bestaat dus echt: de straatstofzuiger. 
Wel kende ik de poepzuiger uit een andere gemeente. Maar die rijdt hier dus nog 
niet………….Het is weer stil. En het uitzicht is:….skôn!

samen met deskundigen zoals erva-
ringsdeskundigen, woningcorporaties, 
zorginstellingen, CPO-begeleiders (col-
lectief particulier opdrachtgeverschap), 

architecten, financieel deskundigen, ge-
meente en mogelijk een Tweede Kamer-
lid. Om te weten op hoeveel mensen wij 
kunnen rekenen, verzoeken wij u bij be-
langstelling een berichtje te sturen aan 
marianne.cooijmans@onsnet.nu.

Ten slotte nog even dit: loop je vast in de 
bureaucratie of val je tussen de wal en 
het schip, dan is er voor iedereen, ook 
niet-leden, het PvdA Ombudsteam om 
met u mee te denken over een mogelijke 
oplossing voor uw probleem. Een mail-
tje aan nuenen@pvda-ombudsteam.nl 
is voldoende.

Namens de PvdA Nuenen,  
Aaltje Schouten-Saarloos, 

Marianne Cooijmans.

Het kan u niet ontgaan zijn. De komende jaren gaat er veel veranderen. We 
moeten meer voor elkaar gaan zorgen. De overheid gaat niet meer zorgen 
voor, maar zorgen dat. Maar daar zijn, wat de PvdA betreft, grenzen aan. 
Iedereen moet de zorg krijgen die hij nodig heeft, ook in de participatiesa-
menleving waar onze koning op Prinsjesdag over sprak. De lokale PvdA zal 
alles in het werk stellen om het onze inwoners mogelijk te maken zo lang 
mogelijk zelfstandig te wonen, maar met de zekerheid dat goede professio-
nele zorg – indien nodig - nabij is. Ook zullen wij vanuit de lokale praktijk 
Den Haag scherp houden. Dat zijn we als partij die mede aan de voet heeft 
gestaan van onze verzorgingsstaat verplicht.

Buiten Schoolse Opvang “Oehoe” 
verdwijnt uit Nederwetten
Onlangs heeft het college Burgemeester en Wethouders van de gemeenten 
Nuenen besloten om de Buiten Schoolse Opvang (BSO) pilot in Nederwet-
ten per 2014 niet langer financieel te ondersteunen.

Na de zomervakantie 2012 is in Neder-
wetten een pilot gedaan met de BSO, 
groep Oehoe. Het college geeft nu aan dat 
gelet op de ontgroening van Nederwet-
ten, de mindere woningbouw dan ver-
wacht en de economische crisis, er geen 
grote toename van het aantal kinderen op 
korte termijn wordt verwacht.

De verwachting is echter dat de economi-
sche crisis van voorbijgaande aard is en 
dat deze zich evenals de woningmarkt 
binnen afzienbare tijd zal herstellen. De 
nieuwbouwwijk De Esrand is inmiddels al 
zeer kinderrijk geworden en op korte ter-
mijn zal er naar verwachting vanuit deze 
wijk zeker vraag zijn naar buitenschoolse 
opvang. Veel bewoners, voornamelijk 
starters en jonge gezinnen, hebben de be-

slissing tot koop mede gebaseerd op de 
aanwezigheid van een “brede” school 
(met buitenschoolse opvang).

Nu deze voorziening lijkt te gaan verdwij-
nen kan dat er toe leiden dat ouders hun 
kinderen elders naar school gaan bren-
gen. De instandhouding van de leefbaar-
heid van Nederwetten, waarvoor de afge-
lopen jaren door velen hard aan is 
gewerkt, loopt hiermee groot gevaar. De 
ouders, stichting Newest, de basisschool 
en de dorpsraad betreuren het dat de ge-
meente deze keuze heeft gemaakt. We 
zullen de gemeente vragen hun keuze te 
herzien; daarnaast gaan we kijken wat we 
zelf kunnen organiseren zodat we een 
buitenschoolse opvang in Nederwetten 
kunnen behouden. 

Strabrecht College gaat geld in-
zamelen voor het Bolivia Comité
Een paar weken geleden heeft het Strabrecht College bekendgemaakt dat 
het goede doel waarvoor in 2014 geld ingezameld gaat worden zou worden 
gekozen uit een open inschrijving. Ouders, leerlingen, inwoners van 
Geldrop – Mierlo en omstreken konden een doel aandragen, waarna de 
betreffende organisatie via een vragenlijst het doel aan de jury kon voorstel-
len. Deze actie is een initiatief van twee V6-leerlingen die in het kader van 
hun profielwerkstuk onderzoek doen naar goede doelen.

De reacties op de vraag waren en-
thousiast en talrijk. 
Er moest gekozen worden uit maar 
liefst 36 verschillende aanmeldingen. 
Van tevoren was een aantal criteria 
bekendgemaakt waar het goede doel 
aan moest voldoen. Het was erg 
moeilijk voor de leden van de jury  
om een doel tot winnaar uit te roe-
pen. Er was geen organisatie, geen 
doel, geen actie waar ze geen sympa-
thie voor hadden. Het was, zoals een 
van de juryleden zei, eigenlijk 35 keer 
slikken.

Uiteindelijk is er toch een winnaar uit 
de bus gekomen. Het Strabrecht Col-
lege gaat in 2014 geld inzamelen voor 
het Bolivia Comité Geldrop.
Het Bolivia Comité bestaat dit jaar 
veertig jaar en zet zich al die jaren in 
voor jongeren in Bolivia, waardoor zij 
in staat zijn een opleiding te volgen. In 
het kalenderjaar 2014, waarin het 
Strabrecht College ook zijn veertigja-
rig jubileum viert, gaan alle afdelingen 
binnen de school een eigen vorm zoe-
ken waarmee zij geld voor Bolivia 
kunnen inzamelen.

Politieberichten
Winkeldiefstal
Een 49-jarige vrouw uit Son en Breugel werd op 15 november in een winkel in Nu-
enen aangehouden nadat ze een paar schoenen had gestolen. De detectiepoortjes 
van de winkel verraadden haar. Via een lik op stuk boete van € 350,- kon zij, na haar 
aanhouding, het politiebureau weer verlaten. 

Diefstal uit tas
Een winkelende dame in een supermarkt aan de Hoge Brake is op 16 november 
slachtoffer geworden van een diefstal. Terwijl ze met een winkelwagentje bood-
schappen aan het doen was werd haar tas, die in het winkelwagentje lag, doorzocht. 
De portemonnee van deze mevrouw werd daarbij gestolen. De diefstal werd pas 
ontdekt toen ze de boodschappen wilde afrekenen bij de kassa. 

Woninginbraken
De afgelopen week vonden er 7 woninginbraken plaats in Nuenen. In één situatie 
was er sprake van poging. 
Op 17 of in de nacht van 17 op 18 november werd ingebroken in twee woningen 
aan de Beukenlaan en een woning aan de Egelantierlaan.
Op 18 november bleek een woning aan de Tongerhof en een woning aan de Kei-
zershof het doelwit te zijn geweest van inbrekers.
Van 18 op 19 november werd er een poging tot woninginbraak aan de Voirt gemeld.
Op 19 november werd een woninginbraak aan de Oosterklamp gepleegd en tot slot 
werd ook op  21 november een onderzoek verricht naar een woninginbraak aan de 
Hondsdrafstraat. 
De manieren van inbraken waren divers. Zo werden er gaatjes geboord, sloten ge-
forceerd en ruiten uit de kozijnen verwijderd. De buit was laptops, gsm's, geld, sie-
raden.

Aanrijding auto-fiets
Op een rotonde aan de Europalaan-Panakkers in Nuenen vond op 20 november 
rond 16.45 uur een aanrijding plaats tussen een fietser en een auto. De fietser volg-
de de rotonde en reed over het fietspad. De automobilist sloeg vanaf de rotonde 
rechts af waarna een aanrijding volgde. De 13-jarige fietsster raakte ten gevolge van 
de aanrijding ten val en werd voor verder onderzoek overgebracht naar het zieken-
huis. 

Rijden onder invloed
Een 45-jarige Nuenenaar werd op 22 november in Nuenen-Oost aangehouden 
vanwege het rijden onder invloed van alcohol met een personenauto. Een blaastest 
gaf aan dat hij ruim boven het wettelijk toegestane gebruik zat. Tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt.
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Door inbraak alle emailadressen verloren geraakt

Oproep van De Snuffeltuin

Jan Prinsen schrijft     
'De bouwstenen van het leven' 
Nuenenaar Jan Prinsen en Feike van der Leij hebben de afgelopen twee jaar 
gewerkt aan het samenstellen van een toegankelijke introductie tot de 
moleculaire celbiologie. Het resultaat 'De bouwstenen van het leven' werd 
woensdag 20 november gepresenteerd in Hogeschool VHL te Leeuwarden.

Toegankelijk voor leken
Drs. Jan A.M.M. Prinsen is geboren op 
11 oktober 1947 in Mierlo. Op de leef-
tijd van 1,5 jaar is hij naar Nuenen ver-
huisd. Hij heeft in Nuenen op school 
gezeten, gevoetbald en gehockeyed. 
Zijn middelbare schooltijd heeft hij op 
het Carolus Borromeus in Helmond 
doorgebracht. Hij is in Nijmegen 
tandheelkunde gaan studeren waarna 
hij weer terug is gekeerd naar Nuenen.
In Nuenen is hij 35 jaar als tandarts 
werkzaam geweest, eerst in de Vank 
en daarna in de Sneeuwgorshof waar 
hij nu nog steeds met heel veel plezier 
samen met zijn vrouw Elma woont. 
Prinsen is altijd gefascineerd geweest 
door de medische en biologische we-
tenschap. 
Familieomstandigheden hebben hem 
ertoe gedreven dit boek te schrijven. 
“Om vragen beantwoord te krijgen en 
zoveel mogelijk mensen kennis te la-
ten maken met de wetenschap die ons 
allemaal aangaat.” Hij is al jaren gefas-
cineerd door de wereld van de mole-
culaire celbiologie. Na een actieve 
loopbaan als tandarts heeft hij zijn 
vergaarde kennis samengevat op een 
manier die ook voor leken toeganke-
lijk is. Dr. Feike van der Leij steunde 
hem hierbij op inhoudelijk gebied. Als 
lector en hogeschooldocent van de 
Life Sciences & Technology-opleidin-
gen van Hogeschool VHL in Leeuwar-
den, is hij gewend de materie van mo-

leculaire celbiologie over te brengen 
op hbo-studenten.
 
Interessante materie
Moleculaire celbiologie gaat over de 
wereld van DNA, eiwitten en li-
chaamscellen. Het vakgebied kent tal 
van Engelstalige standaardwerken die 
in het hoger onderwijs worden ge-
bruikt. Interessante materie, maar 
voor velen vaak niet toegankelijk ge-
noeg. Voor hbo-studenten was er ei-
genlijk nooit een geschikt Neder-
landstalig boek op het gebied van 
moleculaire celbiologie.
 
'De bouwstenen van het leven'
Met 'De bouwstenen van het leven' vul-
len Prinsen en Van der Leij deze leem-
te. Samen zijn ze twee jaar bezig ge-
weest met het samenstellen van het 
boek. Het resultaat is een toegankelijke 
en overzichtelijke introductie tot de 
moleculaire celbiologie, voorzien van 
heldere en fraaie afbeeldingen. 'De 
bouwstenen van het leven' is geschikt 
voor studenten en voor iedereen die 
wil weten hoe de processen in ons li-
chaam en in de natuur om ons heen op 
moleculair niveau verklaard kunnen 
worden.
 
De presentatie van het boek 'De bouw-
stenen van het leven' vond plaats op 
woensdag 20 november op Hoge-
school VHL te Leeuwarden.

Nuenenaren nader 
belicht...

     Simone van der Heiden, 
   directeur 
 Van Gogh Village Nuenen

Door Nannie van den Eijnden

imone is geboren in Geldrop. Met haar diploma Bedrijfskunde van de 
Erasmus op zak kwam ze uit Rotterdam terug naar Brabant. Ze werk-
te in het bedrijfsleven, voordat ze de overstap maakte naar de over-
heid. Als fervent bezoeker van Speeltuin De Kievit droeg ze de 

Gemeente Nuenen al lang voordat ze er werkte een warm hart toe.

Ze werkte bij de Gemeente Nuenen als 
bedrijfscontactfunctionaris en hielp het 
bedrijfsleven hier en in de regio met het 
stimuleren van de economie. Het toeris-
me viel daar ook onder. Zo raakte ze be-
trokken bij de plannen en subsidie-aan-
vragen voor het huidige Van Gogh 
museum ‘Vincentre’ en werd ze gevraagd 
directeur te worden van de Stichting Van 
Gogh Village Nuenen. Ze begeleidde de 
bouw van het museum en bouwde met 
het gehele team van vrijwilligers de orga-
nisatie op naar het huidige professionele 
niveau. Een mooie mix van cultuur, be-
drijfskunde en management. 

Als directeur van de stichting is Simone 
verantwoordelijk voor het aansturen 
van de organisatie en het nemen van de 
dagelijkse beslissingen. Het bestuur van 
de stichting, denkt mee in het bepalen 
van de visie. Drie mensen hebben de da-
gelijkse leiding. Zij zorgen er samen met 
de 200 vrijwilligers voor dat alles goed 
loopt. Die grote groep vrijwilligers be-
staat uit heel verschillende mensen, met 
diverse achtergronden. Wat het muse-
um vooral biedt, is gastvrijheid en een 
groot aantal culturele arrangementen. 
Het gaat om de beleving van het werk 
van Van Gogh en inzicht in zijn leven. 

Simone vertelt enthousiast waar de orga-
nisatie nu staat: “Het product en het 
pand zijn leuk, we hebben alles goed op 
orde en er heerst een positieve energie. 
Bezoekers komen voor een uitje, voor 

hun plezier, en dat is waar de vrijwilligers 
aandacht aan geven. Het aantal vrijwilli-
gers groeit nog steeds. De organisatie is 
zelfstandig; wij zijn los van de gemeente, 
maar werken er wel mee samen”. 

Haar missie is Nuenen op de kaart zet-
ten als Van Gogh Village. Het doel is om 
het cultureel erfgoed te behouden, toe-
gankelijk te maken en mensen het werk 
van Vincent van Gogh te laten beleven 
met respect voor het dorp. “Het is be-
langrijk dat Nuenen zijn huidige karak-
ter behoudt”, aldus Simone. “Mensen 
vinden het bijzonder om op die plekken 
te staan waar hij heeft geschilderd” ver-
telt ze. “Van Gogh is een naam, die over 
de hele wereld deuren opent”. 

Het tweede doel is om samenwerking 
op te zoeken met diverse regionale, pro-
vinciale en nationale partijen, om Van 
Gogh en de provincie Brabant internati-
onaal op de kaart te zetten. “Wij vinden 
het gewoon, maar Van Gogh staat in de 
top drie van meest beroemde/beste 
kunstenaars ter wereld. Nuenen heeft 
iets bijzonders te bieden met van 
Gogh... Het is een mooi en gastvrij mooi 
dorp, waar de gebouwen, molens en de 
landschappen, die hij heeft geschilderd 
in het echt nog steeds te beleven zijn. 
Onlangs is Nuenen door een grote 
groep Japanse touroperators zelfs de 
tweede beste spot van Nederland ge-
noemd, vanwege de schilder, de gast-
vrijheid en de sfeer”. 

Simone vertelt verder: “Voor de realisa-
tie van een ‘Van Gogh-route’ door Eu-
ropa zijn we als Van Gogh Europe in ge-
sprek met heel veel partijen en musea in 
o.a. België, Frankrijk en Nederland om 
een digitale route uit te zetten om het 
werk van Van Gogh te beleven”. 

“De kracht van Nuenen is het persoon-
lijke. Daar mogen we best trots op zijn” 
vindt Simone. “Dat moeten we koeste-
ren. Als inwoner van Nuenen zijn we al-
lemaal ambassadeur van ons eigen 
dorp”. Ze is er ook trots op dat alle me-
dewerkers samen zo’n professionele or-
ganisatie hebben neergezet. “We heb-
ben écht iets opgebouwd, op een heel 
gastvrije manier, met respect voor el-
kaar en voor het erfgoed”. 

www.vangoghvillagenuenen.nl

Simone van der Heiden

Jan Prinsen tijdens de presentatie van het boek in de Hogeschool in Leeuwarden.

Benefiet bridgedrive    
groot succes
Voor de tweede keer organiseerde de Stichting Vrienden van de Akkers/Jo 
van Dijkhof een benefiet bridgedrive. Dit jaar was dat op zaterdag 23 novem-
ber. Met een netto opbrengst van € 700,00 was de brigdedrive evenals vorig 
jaar een groot succes.

50 Paren speelden 24 spellen in 3 lij-
nen. In de A-lijn eindigden als eerste: 
Tiny Gijsberts en Annie Verhoeven; In 
de B-lijn: Jos Sandbergen en Jeanne 
Spierings; In de C-lijn: Mies van So-
meren en Rielle Venema.
De organisatie dankt Esro-vlees Nue-
nen voor het beschikbaar stellen van 
prijzen. Dank ook aan Bridgeclub OCN 
voor het ter beschikking stellen van alle 
materialen en uiteraard dank aan de 
wedstrijdleiders van deze middag t.w. 
Jozef de Louw en Gerard van der Lubbe.

De Stichting Vrienden van De Akkers/
Jo van Dijkhof heeft als doelstelling 
het leefgenot van de bewoners te ver-

hogen. De opbrengst van deze middag 
wordt toegevoegd aan de middelen. 
Hiermee wil men in 2014 enkele kof-
fieconcerten op beide locaties organi-
seren. Zeker nu het overheidsbeleid in 
de ouderenzorg drastisch gaat veran-
deren zijn deze activiteiten zeer be-
langrijk. De Stichting bekijkt continue 
op welke manier ouderen het beste 
kunnen worden bereikt, aan welke ac-
tiviteiten behoefte is en hoe voorko-
men kan worden dat ouderen contact-
arm worden en de deur niet meer uit 
gaan. Financiën zijn daarbij onmis-
baar. Daarom wil de Stichting in 2014 
opnieuw een bridgedrive organiseren 
en wel op zaterdag 22 november.

Natuurlijk Doen: Creatief de winter      
in bij Soontiëns Tuincentrum

Tijdens Natuurlijk Doen doet de be-
zoeker creatieve inspiratie en ideeën 
op voor de tuin in de winter. Er zijn 
verschillende workshops waarin de 
deelnemers aan de slag gaan met (uit-
sluitend) natuurlijke materialen. Zoals 
de workshop ‘Rondje Kerst’, waarin je 
leert hoe je zelf met wintergroene tak-
ken een mooie krans maakt. In de 
workshop ‘Boompje opzetten’ maak je 
een originele deurdecoratie in de 
vorm van een kerstboompje. Zin in 
iets uitbundigers? Leef je dan uit  in de 
workshop ‘Vogelschranshuisje’ en 
zorg ervoor dat de vogels niets tekort 
komen deze winter. De workshops 
vinden doorlopend plaats gedurende 
de dag; er kan op elk moment worden 
gestart. Het winterterras en de vuur-
plaats zorgen voor een gezellige win-
tersfeer.
Aanmelden voor de workshops hoeft 
niet, maar is in verband met de orga-
nisatie wel gewenst en kan via Face-
book, website of telefonisch via 040 -2 
811 339. Info over de workshops is te 
vinden op:  
www.tuincentrumsoontiens.nl 
Facebook: www.facebook.com/tuin-
centrumsoontiens

S

De Snuffeltuin in Nederwetten heeft een sfeervol binnen- en buitenatelier 
voor groendecoratie. Marie-Christien Kop geeft workshops in creatief bezig 
zijn met natuurlijke materialen. Voorgaande jaren hield ze ook Open Dagen 
voor herfst-en kerstarrangementen, maar na een inbraak in haar huis en 
atelier, heeft ze geen herfstworkshops kunnen geven. Marie-Christien 
hoopt dat ze in ieder geval wel de kerstworkshops door kan laten gaan.

Marie-Christien Kop 
in haar atelier nog voor de inbraak.

Creatieve inspiratie opdoen bij 
Soontiëns Tuincentrum.

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Alle emailadressen kwijt
Bij de inbraak zijn er diverse spullen 
weggehaald, zo ook haar laptop en alle 
back ups.  Doordat ze deze spullen 
niet meer heeft, is ze ook alle tele-
foonnummers en emailadressen van 
haar klanten kwijtgeraakt. “Klanten 
die het nu vreemd vinden dat ze niets 
meer van De Snuffeltuin horen want 
normaal gesproken kregen ze altijd 
even een mailtje als er weer een open 
dag  gepland stond”, aldus de gedu-
peerde Marie-Christien.

Oproep
Daarom vraagt Marie-Christien of 
haar klanten, en natuurlijk alle andere 

belangstellenden, haar een mailtje 
willen sturen naar snuffeltuin@snuf-
feltuin.nl met hun naam en telefoon-
nummer zodat zij haar klantenbe-
stand weer op orde kan brengen. 
Natuurlijk mag u zich ook aanmelden 
voor een kerstworkshop. Dit jaar ook 
mogelijk op zaterdag en zondag. Voor 
meer informatie is Marie-Christien te 
bereiken middels telefoonnummer 
2836511 en 06-11912416 of via de 
website www.snuffeltuin.nl

Op zaterdag 7 december vindt alweer de derde editie van ‘Natuurlijk Doen’ 
plaats. Deze creatieve workshopdag staat garant voor een gezellige middag 
voor het hele gezin. Natuurlijk Doen vindt plaats van 11.00 – 16.00 uur bij 
Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg 570 in Eindhoven.  



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.

Mo&El brengt
sfeer & warmte

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

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

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

NIEUWE COLLECTIE MEUBELS & ACCESSOIRES!

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

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

Geniet bij Pezzaz van het vernieuwde Pezzaz menu,
óf  laat u verrassen met het seizoenen menu!

3 gangen € 29,50 / 4 gangen € 34,50

Eerlijk en sfeervol dineren!

Taartje van gerookte makreel met appel en ras el hanout
  op carpaccio van rode biet met peterselievinaigrette

of
Gerookte wildzwijn ham

 met sinaasappel-uiencompote en steranijs   
*****

Heldere wildbouillon
  drie soorten selderij   

of
Romige champignonsoep

met tijm en croutons
*****

Gebakken snoekbaarsfilet
pastinaak, mini paksoi en kalfsjus  

of
Runder diamanthaas 

op boerenkoolstamppot, gekonfijte zilveruitjes,
 krokante pancetta en rode wijnsaus 

   of
Giganti con funghi porcini

romige truffelsaus, paddenstoelen, rucola en
 aan tafel geschaafde Parmezaanse kaas

   
*****

Bavarois van mandarijn  
speculaasijs en pure chocolade

of
Warme appel crumble

ahornsiroop en vanille-ijs
 

3 gangen (voorgerecht of soep-hoofdgerecht-dessert) € 24,50 
4 gangen (voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert) € 29,00
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CARNAVALAR IA
Nieuw jeugdtrio 
CV De Narre-Kappen
Zaterdag 23 november is afscheid genomen van Jeugdprins 
Zaai, Jeugdprinses Maai en Adjudant Oogst. Hierna was het 
tijd te onthullen wie het nieuwe jeugdtrio voor carnaval 2014 
zouden gaan vormen. De tent was omgetoverd in een onbewoond eiland en 
onder het mom van Expeditie Narreson werd een spectaculaire strijd gestre-
den met als uitkomst het nieuwe jeugdtrio van 2014. Jeugdprins Marcos, 
Jeugdprinses Sun en hofdame Shine gaan er met hun jeugdraad van 15 een 
geweldig carnaval van maken onder het motto ‘Lekker leven is onze leus’:

Prins Coltello zwaait de 
scepter over het Narregat
Afgelopen zaterdag werd op spectaculaire wijze de nieuwe prins van ’t Nar-
regat gepresenteerd. Nadat eerst op een ludieke wijze afscheid werd geno-
men van Prins Vurieus en zijn adjudantes Aqua en Flamma, kwam zo rond 
23.00 uur de goedheiligman binnen met een tweetal rare pieten. Eenieder 
dacht dat dit het trio voor komend jaar zou zijn. Echter ook dit drietal zat in 
het complot. Toen rond 23.11 de Ambulance ter plaatse kwam met zwaai-
lichten en loeiende sirenes kwam daar geen brancard uit maar het nieuwe 
duo voor 2014. Prins Coltello terzijde gestaan door Adjudant Forchetta. 
Hun motto voor komend jaar: Met de geur van knoflook, Krijgen we heel 
Gerwen over de kook!

Hooggeëerd Publiek;  
Schôn Vrouwkesavond 
2014!
Afgelopen jaar had Schôn Vrouwkes-
avond het thema ‘Onderwaterpolo-
naise’. En gelukkig is iedereen weer 
‘boven water’ gekomen. Verrassend, 
verbazingwekkend en gewaagd; de 
vrouwen van Nuenen en omstreken 
waren echt prachtig uitgedost. Van 
Green Peas en Ninfomania , tot Car-
nakwallen, ze waren er allemaal, 
maar het was de groep Haai Tea die 
er met de eerste prijs van de kleine 
groepen en de groep Wij vissen naar 
Schôn Vrouwkes die er met de eerste 
prijs van de grote van doorging. Na 
zo’n vochtig Carnavalsjaar willen de 
Schôn Vrouwkes het komende carna-
val jullie, alle Schôn Vrouwkes, met 
het volgende thema laten zien hoe 
belangrijk jullie zijn;

‘Hooggeëerd Publiek’

Tijdens het Dwèrsdebuut op 16 no-
vember jl. waar het nieuwe prinsentrio, 
Prins Superior met zijn adjudanten 
Madeira en Lâmpada, zijn intrede 
heeft gedaan is het thema voor Schôn 
Vrouwkesavond 2013 bekend gemaakt. 
Een thema wat hopelijk aan het denken 
zet. Want het betekent dat er vanaf nu 
weer aan de slag gegaan kan worden. 
Doe mee en laat je inspireren, leef je uit 
in de voorbereidingen, geniet van de 
sfeer, van de prachtige creaties om je 
heen en beleef een enorm gezellige 
avond op vrijdag 28 februari 2014. 
Houd voor het programma de website 
en de Rond de Linde in de gaten en in 
de aanloop naar 28 februari toe zijn de 
Schôn Vrouwkes ook al via twitter te 
volgen. 

schonvrouwkes@dwersklippels.nl 
Of SchonVrouwkes.Nu.

Jeugdprins Marcos heet in het dagelijks 
leven Marco Raaijmakers. Hij is 11 jaar 
en woont samen met zijn ouders, broer 
Erwin en zussen Bianca en Sandra aan 
het Hool in Gerwen. Zijn zussen zijn 
ook allebei jeugdprinses geweest en dit 
jaar zal hij dus de jeugdprins zijn. Zijn 
hobby’s zijn voetballen en buiten spe-
len. Hij wil er samen met iedereen een 
hele leuke carnaval van maken, want 
‘Lekker leven is onze leus’. Jeugdprinses 
Sun heet in het dagelijks leven Tessy 
Joosten. Zij is 11 jaar en woont samen 
met haar ouders aan de Dungense Kant 
in Gerwen. Haar hobby’s zijn zwem-
men, snorkelen en lezen. Sinds kort zit 

Spetterend jubileumconcert       
Punt & L
Afgelopen vrijdagavond leek het alsof heel Gerwen en Nuenen waren uitge-
lopen voor het uitverkochte jubileumconcert van het muzikaal trio Punt & 
L. In een grote tent in het centrum van Gerwen speelden de muzikanten 
samen met diverse gastartiesten het dak eraf.

Ruim vier en een half uur duurde het 
spektakel dat in het teken stond van het 
15 jarig jubileum van het trio, de zan-
gers Tanco van de Laar, Jeffrey Maas en 
Rini Jansen. Onder het genot van vele 
versnaperingen genoot het dolenthou-
siaste publiek van de gevarieerde show 
van Punt & L en hun muzikale vrien-
den. De opening van de avond was na-
tuurlijk voor het jubilerend trio die na 
de klanken van Vangelis’ Conquest of 
paradise enthousiast het midden- po-
dium betraden en een korte swingende 
set neerzette. De energieke achter-
grond danseressen van de groep Sensa-
tion zorgden voor een extra boost. Er 
waren op deze avond ook een aantal 
gastoptredens. Het duo To Rumble 
beet het spits af, gevolgd door het bon-
te gezelschap van de Eindhovense ka-

pel Blusswerruk die met 21 personen 
de tent bijna letterlijk omver bliezen. 
Natuurlijk was ook de meest bekende 
Elvis uit Nederland, Nuenenaar Mark 
Elbers, van de partij. Kort maar krach-
tig maakte hij zijn naam als imitator 
van de king of rock ‘n’ roll waar. Bij zijn 
laatste nummer haalde Elbers zelfs zo 
ongenadig hard uit, dat de stoppen er 
letterlijk uit knalden. De stroomstoring 
werd door de technici gelukkig in een 
mum van tijd weer opgelost. Toen de 
Clan Lamont Pipe Band uit Waalwijk 
gewapend met doedelzakken de klas-
sieker Amazing Grace de lucht in blie-
zen, belandde het uitgelaten publiek 
zelfs even in een vredige kerstsfeer. 

Met name voor het jongere publiek 
was het daarna tijd voor de moderne 

dancebeats van dj Nick la Base. Samen 
met danseressen wist hij het publiek 
flink op te zwepen. Rapper Dennis B 
bracht daarna heel knap een echte rap 
ten gehore die over de historie van 
Punt & L ging. Het 15-jarig Gerwens 
zangtalent Evi Schuts liet samen met 
Rini Jansen horen dat ook zij een mooie 
muzikale toekomst tegemoet kan zien. 
De honderden fans vonden alles prach-
tig en genoten volop. Het meeste ap-
plaus was uiteraard bestemd voor de 
heren van Punt & L zelf, die het groot-
ste deel van het programma voor hun 
rekening namen. Met een mix van ne-
derpop, rock & roll en feestmuziek be-
dienden de heren het gemêleerde pu-
bliek op hun wenken. Dat de zangers 
echt geen eendagsvliegen zijn en muzi-
kaal heel wat in hun mars hebben, be-
wezen ze met name tijdens de ode aan 
hun grote idolen de Bee Gees. Alleen 
gewapend met een microfoon en met 
Rini Janssen als zanger/gitarist, kwa-
men de grootste hits van het trio a-ca-
pella aan bod en bezorgden ze het 
ademloos luisterend publiek het eerste 
kippenvel van de avond. Zowel Jeffrey 
als Tanco en Rini hebben ieder een 
apart eigen stemgeluid wat prachtig sa-
menkleurde in elke song van hun uitge-
breid repertoire. Het plezier spatte van 
elke noot af en zorgt er na 15 jaar nog 
steeds voor, dat elk optreden een feest-
je is, ook voor de heren zelf. Na afloop 
van hun laatste optreden die avond, ge-
noten ze midden in de zaal dan ook 
emotioneel met volle teugen van de 
complimenten van alle aanwezige fans, 
vrienden en familieleden. Daarvoor 
trakteerde de Helmondse live band 
Bad Black Bones de dansende massa op 
een bruisende spectaculaire mix van 
rockabilly, rock& roll, blues en country. 
Toen om 1.00 uur het feest was afgelo-
pen keerde het publiek moe maar vol-
daan huiswaarts. Nagenietend van al 
het moois wat Punt & L en hun vrien-
den hen hadden laten zien en horen. 
Het smaakte naar nog veel meer. Of zo-
als de welbespraakte presentator  tij-
dens zijn afkondiging zei: “op naar het 
zilveren jubileum”. Daar zal zeker wat 
de trouwe fans betreft, geen woord aan 
gelogen zijn.

Citaat van de Week

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

‘Democratie moet iets meer zijn dan twee wolven en een schaap 
die stemmen over het menu voor het diner.’

James Bovard 
– schrijver (1956)

Sint heeft Gerwen bezocht
Ook dit jaar heeft Sint Gerwen bezocht. Afgelopen zondag 24 november jl. 
werd hij met zijn pieten door Gerwen gereden in een mooie gele jeep. 

De kinderen sloten achter de jeep aan om zo met z'n allen naar de feesttent te 
gaan. Het werd een gezellige intocht met droog weer, de harmonie, pieten op 
skelters of met een gekke bril op en allemaal vrolijke kinderen waarvan er heel 
veel verkleed waren. In de tent  hadden de kinderen zich verstopt, maar zodra de 
Sint binnen kwam, sprongen ze op en kon het feest beginnen. Met de Sint voor-
op werd er zelfs een polonaise gedaan. Sint is op zijn leeftijd nog zeer lenig en 
heeft volop met alle kinderen gedanst. 

Sint en pieten bedankt voor  de gezelligheid.

De intocht in Gerwen met een gele jeep.

ze op volleybal en ze speelt al ruim 4 
jaar met veel plezier gitaar. Haar favo-
riete vakantieland is Frankrijk en dan 
het liefste aan zee. Ze vindt het een gro-
te eer dat ze jeugdprinses is en ze heeft 
er veel zin in! Hofdame Shine heet in 
het dagelijks leven Meike Wouters. Zij 
is 12 jaar en woont met haar ouders en 
broertje Rik aan de Steenbroeken in 
Gerwen. Haar hobby’s zijn: bakken, fit-
ness en zwemmen. Sinds een paar jaar 
speelt ze ook saxofoon. Ze gaat graag 
op vakantie naar Kreta en houdt heel 
erg van Grieks eten. Ze vindt het super-
leuk dat ze de hofdame mag zijn en ze 
kan niet wachten tot het carnaval is. 

De man onder de steek is Bram Basti-
aansen. Bram is getrouwd met Erna en 
samen hebben ze drie dochters die alle 
drie vrolijk mee dansen met de dans-
mariekes. In het dagelijks leven is Bram 
Ambulance verpleegkundige. Als vrij-
williger van de Kindervakantieweek is 
Bram natuurlijk wel bekend in en met 
Gerwen. Adjudant Forchetta is Koen 
Gevers. Koen is getrouwd met Esther 
en zij hebben 3 zonen. In het dagelijks 
leven is Koen filiaalmanager van de Lidl 
in Oisterwijk. Ook Koen is vrijwilliger 
bij de Kindervakantieweek. Prins Col-

tello en Adjudant Forchetta zijn al jaren 
bevriend en delen gezamenlijk hun pas-
sies. De grootste passie is koken. Samen 
hebben zij dan ook het bedrijf KoBra 
opgericht. Hun namen staan voor Mes 
en Vork in het Italiaans en ook hun 
motto is hieraan gerelateerd. Ook gaan 
ze samen op vakantie en fietsen ze sa-
men. Het belooft een smakelijk Carna-
val te worden in Narregat.

Op zondag 23 februari zal de Prinsen-
receptie plaatsvinden in de tent op het 
Heuvelplein.
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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 28 november
20.00 uur Nuenen’s Swingtime 

bigbandcarteblanche.nl
22.30 uur tv-opnames door Studio 040

Café Schafrath

Vrijdag 13 december
20.15 uur Die dikke van Petazzie! 

Oudejaarsconference
Het Klooster

vrijdag 20 december
20.15 uur Lenny Kuhr, 

speciale kersteditie
Het Klooster

Maand december
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

sportpark De Lissevoort. Expositie Kunst 
aan de Berg 51. “Kunst is zien en geraakt 

worden!” door Hans Kuiten, Klooster

Donderdag 28 november
15.00 uur Inspraakmiddag HOV2 

Raadszaal, Het Klooster
20.00 uur Inspraakavond HOV2

Raadszaal, Het Klooster

Zondag 1 december
12.00 uur 34e jeugdveldrit 

in ‘t Hof in Lieshout

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

25 november / 30 november
Collecte Het Leger des Heils 

Zaterdag 30 november
13.00-16.00 petitieondertekening 

en verkoop Amnesty artikelen 
Kernkwartier

Donderdag 5 december
09.30-11.30 uur ComputerCafé: 

Wachtwoorden onthouden of opslaan?
Bibliotheek Nuenen

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
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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 
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Donderdag 28 november 
20.15 uur Leon van der Zanden, 

Rebel 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

Maandag 2, dinsdag 3 dec 
14.00-16.00 uur leeskring KBO 

met Ine Pels Café de Sport, Stiphout.

Maandag 9 december
13.00-16.00 petitieondertekening 
op de weekmarkt en fakkelwake

Amnesty International

Maandag 9 december
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Digitale Camera
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 6 december
20.00 uur Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Donderdag 12 december
20.15 uur Silvester, “In de lift”

Het Klooster

Maandag 16 december
19.30 uur Kerstconcert Nuenens 

Mannenkoor
Jo van Dijkhof

Donderdag 12 december
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Orde op de PC, Bibliotheek Nuenen

Donderdag 12 december
Afscheid in Nuenen van Niek van der 

Zanden, voorzitter College van Bestuur 
van Eenbes Basisonderwijs

Vrijdag 13 december
16.00-18.30 uur  Praten met de PvdA:  

Einde van het verzorgingstehuis? 
 Het Klooster.

Zondag 15 december
Kerstconcert op Weverkeshof
16.00 Prinsenbal De Semkes

Café De Stam

Zaterdag 14 december
Veulenkeuring centrum van Gerwen.

Concert 4 Nuenense Muziekverenigingen
Het Klooster

Kerkberichten

Donderdag 19 dec
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Digitale Camera
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 28 november
0.90-11.30 uur ComputerCafé. 
Wenskaarten maken met Picasa

Bibliotheek Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag  30 november 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 1 december 11.00 uur: viering 
met muziek op cd vanuit Guatemala, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 30 november 18.30 uur: Zus 
Teunisse-Rooijackers.
Zondag 1 december 11.00 uur: overle-
den familie IJzermans-van den Eijn-
den; Joke Schepers-Cremers en Paul 
Schepers; Lies Noten-van Kemenade; 
Drina Bastiaans-van den Boomen; Ar-
nold Backx; Harry Schmitz; Wilhel-
mus Bressers; Maria Bressers-Heesak-
kers en overleden familie; Ilse Renders 
en Piet Renders; Piet, Theo en Dorie 
Keeris-Hiemstra; Harrij van der Vel-
den; Marinus van Maasakkers; Diny 
van Zon-van de Ven; Toine Goertzen; 
Riet Slippens-van Gils; Jan Muscus; 
Jan Janssen (vanwege sterfdag); Sjaak 
Dogge; Frans Teunissen; Kees van Ber-
kel; Gerard Vos.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Jan 
Leenders, Sleedoornlaan 11 en Johan 
Weiss, Lyndakkers 36. Wij wensen de 
families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 1 december. De Regenboog, 

10.00 uur. Voorgangers: ds. C. Crou-
wel. Dit is de 1e Adventszondag, op 
weg naar Kerst. Er is kinderneven-
dienst. De collecte is voor de PKN-
kerk in Moerdijk. U kunt de dienst be-
luisteren via onze website.
Woensdag is er gesprekskring ‘Geloof 
en leven’, donderdag Open Deurge-
spreksochtend en Open Huis. Voor 
overige informatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Martina van Heugten-Swinkels; Wies 
Evers; Tina van Hoof.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties 
Nellie de Greef-van Ravestein (na-
mens buurtvereniging D’n Tip); Bert 
van den Biggelaar.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

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

gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 28 nov. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis.
Vrijdag 29 nov. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Saturninus, martelaar.
Zaterdag 30 nov. 10.30 uur gezongen 
H. Mis, H. Andreas, apostel. 10.00 
Godsdienstlessen.
Zondag 1 dec. 10.30 uur Hoogmis 1ste 
zondag van de Advent; kinderzegen 
en adventsbezinning om 13.00 uur 
eerste voordracht; 13.45 uur meditatie 
in stilte, 14.15 uur 2de voordracht, 
15.00 uur H. Lof met rozenhoedje.
Maandag 2 dec. Kloosterstilte. H. Bi-
biana, maagd en martelares; gedachte-
nis van de Advent.
Dinsdag 3 dec. 19.30 Bijeenkomst ge-
loofsverdieping.
Woensdag 4 dec. 07.15 uur H. Mis, H. 
Petrus Chrysologus, bisschop en kerk-
leraar; gedachtenis van de Advent en 
van de H. Barbara, maagd en martela-
res.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh kerkje
Op zondag 1 december is er weer een 
Taizé vesper. De tijd voor kerst is weer 
aangebroken, we zijn in afwachting 
van de geboorte van het Kind. In het 
kleine Van Gogh Kerkje vind je die 
ruimte tijdens de Taizé vesper. Tijdens 
de vesper klinken bekende Taizé-lie-
deren en zijn er meditatieve momen-
ten. Het thema is ‘Kom’. De vesper 
wordt gehouden in het Van Gogh 
Kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Voorafgaand 
is er verstillende pianomuziek.

kerkelijke viering 
zoals bij de Maya’s
Op zondag 1 december om 11.00 uur 
is er een Tucurú-viering in de Cle-
menskerk Nuenen i.v.m. de parochie-
band tussen Tucurú, Guatemala en 
Nuenen. 
Het zal een dienst zijn, waarin Maya-
rituelen en katholieke rituelen ver-
mengd zijn, zoals dat gebeurt in Tu-
curú. Dit zal ongeveer een herhaling 
zijn van de viering van augustus 2012 
met natuurlijk relevante nieuwe in-
formatie. Hierbij is er een extra col-
lecte voor onze projecten in Tucurú.

Deze week op LON-TV
- 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 BS De Nieuwe Linde gaan ontbijten bij de burgemeester
- Pater Leo Joosten, al 42 jaar missionaris in Indonesië, even ‘thuis’ in Ne-

derwetten
- 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 op 
www.omroepnuenen.nl. Oudere items via het LON-kanaal op YouTube.
Heeft u nieuws en wilt u dit met de LON en geheel Nuenen delen? Mail dan 
uw nieuws naar tv@omroepnuenen.nl. Wie weet wordt uw onderwerp ge-
kozen voor een van de uitzendingen.

Wereldwinkel Nuenen   
steunt goede doelen
Wereldwinkel Nuenen is een winkel zonder winstoogmerk. Het doel is dat 
producenten van  bijzondere artikelen een menswaardig bestaan opbouwen 
in eigen land. Er bleef dit jaar een aardig bedrag over na aftrek van de vaste 
kosten. Wereldwinkel Nuenen wil dit bedrag graag besteden aan goede doe-
len. Tijdens de Wereldmarkt op 22 september in Nuenen is gekeken naar 
goede doelen die aansluiten bij de missie en visie van de Wereldwinkel. De 
bedoeling is dat geld gegeven wordt aan Nuenense organisaties die projec-
ten in ontwikkelingslanden steunen. Het zijn vier organisaties geworden:
-Het Kamelenproject van Greet de 
Bruijn steunt families in Kenia, door 
kamelen te schenken die 450 euro per 
kameel kosten. Het bezit van een ka-
meel is daar een grote rijkdom, omdat 
de kameel het enige dier is dat kan 
overleven in droge gebieden, een goed 
vervoermiddel is en een bron van wol 
en voeding (vlees, melk).
-Sattva Aid Foundation van Boy Kon-
kelaar geeft hulp aan kansarme kinde-
ren in India (Delhi en omgeving) op 
het gebied van onderwijs, voorlichting 
over verzorging en gezondheid. Te-
vens wordt gebouwd aan een nieuw 
social center in de plaats Koraput 
(deelstaat Odisha).
-Talent Foundation PvT Kenia van Eli-
zabeth en Tom Hendriks geeft kansar-
me jongeren in Kenia de mogelijkheid 

om hun talenten en vaardigheden te 
ontwikkelen zodat zij zelfstandig een 
beroep kunnen uitoefenen. 

-Connected to Namibia Foundation 
van Toos Verbruggen heeft als doel de 
kansarme bevolking in Namibië een 
betere toekomst te geven. Voorbeel-
den zijn de bouw van een kleuter-
school en een hostel waar kinderen tij-
dens het schooljaar verblijven 
vanwege de grote afstanden en water-
putten op zonne-energie.

Tijdens de vrijwilligersavond van We-
reldwinkel Nuenen vertelden de ver-
tegenwoordigers van de gekozen orga-
nisaties over hun doelstellingen. Zij 
werden hierna aangenaam verrast 
door een donatie.
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P r o g r a m m a
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Zwemmen

Rikken

EmK E3 kampioenuh 
op 23 november  ging de E3  van EmK op pad naar acht voor de winst en 
het kampioenschap. Ze waren goed voorbereid door trainer en coach. Na 
een kampioenswaardige bloedstollende wedstrijd met de uitslag 4-3 werd 
de E3 van EmK kampioen.

Bij terugkomst een feest met frikandellen en kinderchampagne en met veel mee-
feestvierders werd het een gezellig feestje. Een mooie  trofee als aandenken  en 
een heus kampioenenshirt met dank aan Brabant Sport.
Nu samen nog naar een wedstrijd van jong PSV als waardering van de club en 
dan is het feest echt compleet, op naar het voorjaar.
Proficiat mannen van de E3, namens alle trouwe supporters.

EMK E3 kampioen.

Nuenen E2 kampioen
 
op sportpark oude Landen stond afgelopen zaterdag een echte topper op 
het programma. De laatste wedstrijd In de hoofdklasse L tussen Nuenen E2 
– DBS E2 was beslissend voor het kampioenschap. 

Vanaf het eerste fluitsignaal lieten de “groenwitten” zien wie er baas in eigen huis 
was. Met goed spel werd de tegenstander overlopen en de combinaties misten 
hun doel niet. Nuenen E2 denderde over de directe concurrent uit Eindhoven. 
Nummer twee op de ranglijst werd maar liefst met 9-0 verslagen en werd dus 
met lege handen naar huis gestuurd. Wat volgde was eerst ontlading op het veld 
en daarna een mooie intocht in de kantine. 
De feestelijkheden werden met een heuse rijtour op de platte kar door Nuenen 
afgesloten. Leiders, trainers, heer Swinkels (platte kar) en iedereen 
die aan deze dag hebben meegewerkt bedankt! Namens Milan, 
Luc, Joost, Kyra, Milan, Lowieno, Niels, Stan en Yart.

Nuenen E2 op de platte kar door Nuenen.

Nuenen F9 kampioen
 

 

RKSV NUENEN
Zaterdag 30 november 
Nuenen Vet A-WODAN  .............. 16.15
RKVVO-Nuenen Vet.B  ................. 17.00
Zondag 1 december 
Baronie 1-Nuenen 1 ....................... 14.30
Rood Wit V 2-Nuenen 2 ................ 12.00
Nuenen 3-Unitas ’59 4 ................... 12.00
EMK 3-Nuenen 5 ............................ 11.30
Nuenen 6-ReuselSport/Faes Gr 5 12.00
Wilhelmina Boys 4-Nuenen 7  ...... 12.00
Braakhuizen 3-Nuenen 8  .............. 12.00
Nuenen 9-Tivoli 2  .......................... 14.00
Brabantia 11-Nuenen 10  ............... 10.00
Nuenen 11-RKGSV 5  .................... 10.00
Glanerbrug VR1-Nuenen VR1  .... 12.00
Nuenen VR2-WODAN VR1  ........ 10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 30 november 
Vet RKGSV - Vet UNA .................. 15.00
Zondag 1 december
Real Lunet 1 - RKGSV 1  ................ 14.30
Spoordonkse Boys 2 - RKGSV 2  . 11.45
RKGSV 4 -  Gestel 7  ....................... 12.00
Nuenen 11 - RKGSV 5  .................. 10.00
RKGSV Da.1 – N.Woensel Da. 1  . 11.00

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 30 november
Vet. Nederwetten - Geldrop  ........ 16.30
Zondag 1 december
DVS 1 - Nederwetten 1  ................. 14.30
Wodan 13 - Nederwetten 2  .......... 12.15
Nederwetten 3 - Brabantia 12 ...... 10.00
RKVVO Da2 - Nederwetten Da1 09.30

EMK
Zaterdag 30 november 
Brabantia - EMK Classics   ............ 15.00
Zondag 1 december 
SCI/Flynth 1 - EMK 1   ................... 14.30
RKSV Heeze 4 - EMK 2   ................ 11.00
EMK 3 - Nuenen 5   ........................ 11.30
Nieuw Woensel 6 - EMK 4   .......... 10.00
EMK 5 - Spoordonkse Boys 5   ..... 11.30
EMK 6 - SBC 13  .............................  11.30
WODAN 17 - EMK 7   ................... 14.30

NKV KoRfbal
Zondag 1 december Hongerman
NKV 1 - Klimop .............................. 14.15

NKV pakt winst 
op laatste moment
Het eerste van NKV moest afgelopen zaterdag in Tilburg aantreden tegen 
het tot nu toe verrassend presterende Studenten korfbalteam melmac uit 
Tilburg.
Na 2 wedstrijden waren zij, evenals 
NKV, nog ongeslagen in de zaalcom-
petitie. Met een goed gevoel trok NKV 
zaterdagmorgen naar Tilburg. In een 
bijna afgebroken sporthal begon NKV 
erg slap aan de wedstrijd en dit resul-
teerde al snel in een achterstand. 3-1. 
Na donderdag nog het spel van Mel-
mac doorgenomen te hebben wist 
NKV niet direct het antwoord op het 
spel van deze tegenstander. Wat een 
8-4 achterstand met rust op het score-
bord bracht. 
De tweede helft begon NKV meer ge-
concentreerd te spelen en wist met 

goed spel en 4 doeltreffende schoten 
de schade te herstellen en kwam weer 
op gelijke hoogte 8-8. Na beide nog 
eenmaal te hebben gescoord (9-9) was 
het Gertjan Riet die in de laatste mi-
nuut de volle winst voor NKV binnen 
haalde 9-10.
Noemenswaardig is nog even dat 
NKV door goed verdedigend werk in 
de tweede helft (30 minuten) Melmac 
1 keer zag scoren.
A.s. zondag staat er voor NKV een 
streekderby op het programma in de 
Hongerman tegen Klimop uit Asten 
om 14.15 uur.

Waalre - EmK        0-3
In deze inhaalwedstrijd tegen Waalre kreeg EmK in de 18e minuut al de 
kans om op voorsprong te komen. Na een handsbal in het Waalre doelge-
bied wees de scheidsrechter terecht op de penaltystip. EmK speler ronnie 
Jansen zag zijn schot echter door de Waalre doelman gestopt. 

Aan de andere zijde van het veld 
moest EMK doelman Edwin Cuppen 
zich tot het uiterste strekken om een 
doelpoging van Waalre onschadelijk 
te maken.  EMK linksbuiten Ruud 
Boerema had in de 30e minuut pech 
dat zijn schot slechts de paal trof. In de 
35e minuut werd een schot van Eric 
Ribot door de Waalre doelman over 
het doel getikt. 
Uit de daarop volgende corner kopte 
Christian Messerschmidt de bal over. 
Waalre kreeg in de 38e minuut de kans 
op de openingstreffer in dit duel, maar 
dat schot ging over. EMK had ook in 
de 2e helft het betere van het spel en 
kwam in de 61e minuut op een ver-
diende 0-1 voorsprong. Een voorzet 
van Ruud Boerema werd bij de 2e paal 
door Ruud Bijsterveld binnengekopt. 

Na een corner in de 81e minuut wist 
Ruud Bijsterveld de bal te verlengen 
en was het invaller Rick Frederiks die 
niet twijfelde en de 0-2 voor EMK bin-
nen tikte. Dezelfde speler had in de 
88e minuut de pech dat zijn schot 
door een Waalre speler van richting 
werd veranderd anders had hij zijn 2e 
doelpunt deze middag bij kunnen 
schrijven. De slottoon in deze wed-
strijd werd gezet door Ronnie Jansen 
die een vrije trap onberispelijk bin-
nenschoot. Een verdiende overwin-
ning in deze wedstrijd voor EMK, dat 
hierdoor contact houdt met de koplo-
pers in deze klasse. 
Vooral de EMK verdedigers verdienen 
een compliment voor het feit dat ze in 
deze wedstrijd weinig tot niets wegga-
ven.

Zaterdag 23 november Nuenen F9 kampioen. Met 6 van de 
8 gespeelde wedstrijden en 21 punten kon het kampioenschap 
hun bijna niet meer ontgaan. Uiteindelijk wonnen de F-jes met 
9-2 van Oirschot en daarmee was het kampioenschap binnen. 
Na afloop was er kinderchampagne en kregen de kinderen een 
beker van de trainers. Tijdens de huldiging in de kantine van RKSV Nuenen was 
er ook een woord van dank aan de  trainers Rens Kanters en Paul Huibers voor 
hun beider inzet. 

6de Rik avond  bij de RKSV Nuenen

Dames kunnen wel winnen
Waren het tot vorige week alleen nog maar mannen die met de hoofdprijs aan de 
haal gingen, deze week hebben de dames zich van hun betere kant laten zien. Bij 
het rikken werd Mia Marquenie overtuigend winnaar voor de altijd sterk spe-
lende Gerton van Leenders en Thea Elbers werd winnaar van de loterij.  Het rik-
ken bij de RKSV Nuenen groeit nog steeds, wekelijks kan de organisatie nieuwe 
gasten verwelkomen, de sfeer is natuurlijk alles bepalend bij dit oer Brabants 
spelletje. De hoofdprijs bij de loterij een waardebon voor een levensmiddelen 
pakket werd gewonnen door Thea Elbers.

Uitslag
 1 Mia Marquenie  109 Punten
 2 Gerton van Leenders       87 Punten
 3 Gerard van Orsouw        85 Punten
 4 Frans Smulders     85 Punten
 5 Antoon Hurkmans       74 Punten
 6 Hans van de Reek       72 Punten
 7 Henny van den Velden      70 Punten
 8 Riny Schepers       65 Punten
 9 Henny Noyen        59 Punten
10 Frits Royakkers           44 Punten

34e Jeugdveldrit 
Lieshout 
De 34e jeugdveldrit van Lieshout is 
op zondag 1 december. In de directe 
omgeving van het gehucht ’t Hof in 
Lieshout is een parcours uitgezet, 
waarop bijna 130 jongens en meis-
jes uit geheel Nederland hun wed-
strijden rijden. 
De leeftijdsopbouw is van 8 tot en met 
14 jaar en de deelnemers hebben allen 
een licentie van de KNWU. Er zijn ze-
ven leeftijden en dus ook zeven wed-
strijden. Om twaalf uur is het eerste 
startschot, de aller jongste wielren-
nertjes gaan dan de bossen in voor 
hun wedstrijd. Het beloven spannen-
de wedstrijden te worden, waar de 
Duvelsberg scherprechter zal zijn. De 
organisatie berust bij de supporters-
club De Lieshoutse Wielrenners in sa-
menwerking met RTC Buitenlust. 
Meer informatie op www.lieshoutse-
wielrenners.nl

merlet iets effectiever in 
gecontroleerde wedstrijd: 5-2
In Cuijk stond afgelopen zaterdag weer een pittige wedstrijd op het pro-
gramma voor heren 1 van Nuenen. Na een week eerder tegen de nummer 2 
van de competitie, aegir 1, aan te moeten treden, stond nu koploper merlet 
de heren op te wachten. Vorige jaren gingen deze confrontaties redelijk 
gelijk op, zoals ook nu. 

De wedstrijd kende voor Nuenen een 
valse start. Door een miscommunica-
tie kwam een speler van Merlet na het 
opzwemmen vrij door en stond het na 
15 seconden al 1-0 voor de thuisploeg. 
Nuenen herpakte zich en het eerste 
part werd met deze stand afgesloten. 
Al vroeg in het tweede part wist Nue-
nen op gelijke hoogte te komen. He-
laas kon ook dit partje niet gewonnen 
worden en stond het halverwege de 
wedstrijd 2-1.
Hierna wist de thuisploeg uit te lopen. 
Door de midvoor dubbel uit te pressen 
dwongen ze Nuenen tot schoten van 
afstand, waarin ze de scherpte, zoals 
in veel voorgaande wedstrijden ook 
het geval was, misten. Nuenen bracht 
hier te weinig variatie in het spel. Een 
maal werd een inzwemmende man 
goed bediend, wat meteen een doel-
punt opleverde. Helaas was dit ook het 
laatste doelpunt van de wedstrijd voor 
Nuenen.
In de laatste 2 minuten, bij een stand 
van 4-2, leed het team slordig balver-
lies bij een man-meer, wat een succes-
volle tegenaanval van Merlet inluidde. 
Hier werd de eindstand van 5-2 be-

reikt. Ook al liep de aanval niet hele-
maal goed, toch werd een goede wed-
strijd gespeeld. Vooral verdedigend 
stond Nuenen aardig zijn mannetje. Er 
werden weinig overtredingen gemaakt 
en slechts enkele man-minders geïn-
casseerd. Met deze solide basis kan 
het team verder om de scherpte terug 
te vinden en weer punten binnen te 
halen. 

Vrijdag  29 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.

Op de foto Boven: Paul Huibers, Sylle Leistra, Sage Kanters, Rens Kanters. Mid-
den: Jeromy van Gelooven, Ajdin Fusko, Kasper van Dijk, Jelmer Kapinga, Ma-
kram Amana. Onder: Eppo Huibers, Stan de Vos.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



www.koekverlichting.nl

Koekverlichting Eindhoven
Stratumsedijk 39. Tel.: 040 - 21 20 674

Di t/m vrij: 10.00-13.00 uur, 14.00-18.00 uur. Za 10.00-17.00 uur

Van 3 t/m 21 december
totale verkoop met 21% btw-korting!

o.a. Artemide-Belux-Brand & van Egmond-Cini & Nils-Delta Light-
Flos-Fontana Arte-Foscarini-iGuzzini-Ingo Maurer-Jacco Maris 
Kreon-Luceplan-MaroeskaMetz-Modular Lighting-Oligo-Prandina-
Roger Pradier-Royal Botania-Terzani-Tre Ci Luce-Tobias Grau

Verkoop uit winkel

Ook decoratieve en klassieke verlichting

ronddelinde.indd   1 19-11-2013   11:57:27

28, 29 & 30 november 2013
Beursgebouw in Eindhoven

Redactron Zorg
Medische Hulpmiddelen

Maak kennis met Redactron en profi teer van de 
kortingsacties tijdens de Liever Thuis Beurs. Ook 
staan onze specialisten voor u klaar in onze nieuwe 
showroom gevestigd op Esp 113 in Eindhoven.

Uw gezondheid staat bij ons voorop. Samen gaan 
we op zoek naar de juiste oplossing. Of het nou gaat 
om een sportblessure, de juiste ondersteuning van 
uw gewrichten of het steuntje in uw rug tijdens de 
kraamperiode. Wij hebben een breed assortiment 
aan zorgproducten om uw leven nog makkelijker en  
comfortabeler te maken.
 
Redactron ontzorgt en maakt het u gemakkelijk.

Esp 113, 5633 AA  Eindhoven • tel. 040 26 29 000 

fax. 040 26 29 005 • klantenservice@redactron.com

Bedverhogers • Bedtafel • Borstkolf • Voedingskussen • Zoogcompressen • Finger Feeders • Rolstoel • Krukken

 Braces • Douchestoel • Hoog/laag bed • Anti Decubitus matras/zitkussen • Rollator • Scootmobiel • Toiletstoel

Looprek • Kousenaantrekker • Bloeddrukmeter • Voetwashulp • Nagelknipper • Warm-water-bord 

Therapiematras 
van €350,- voor €269,-*

Rollator van €75,- 
voor €49,95 *

Seniorenpanto� els met
antislip zolen 50% korting*

Redactron Zorghulpmiddelen
Nu op Esp 113 in Eindhoven, Uitleen | Verhuur | Verkoop

* actie geldig t/m 31 december 2013, op=op.

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: Tel. 040 - 283 96 98. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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:

Hoge Brake 66, 5672 gM NueNeN • Tel. 040-2913301 • www.risjaMo.Nl

Risjamo Decemberknaller
Bij aankoop van € 10,- aan Kerst-

wenskaarten of Kantoor- of Schoolspullen
een GRATIS Luckyday-lot!

Bij aankoop van € 20,- aan Kerst-
wenskaarten of Kantoor- of Schoolspullen

een GRATIS 1/5 Staatslot!
Actie geldig van 1 t/m 24 december 2013. Verkoop 18 jaar en ouder
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