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

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

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 
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53e Grote Gerwense Veulenkeuring

Ruim 60 jonge trekpaarden  
op de Heuvel

oor de 53 keer staat op de Heuvel weer de jonge aanwas van het 
Nederlandse trekpaard. Dit jaar komen er zo’n 60 veulens, jaar-
lingen en  twee en driejarigen naar Gerwen. Een deskundige jury 
keurt de paarden. In iedere categorie zijn er prijzen te verdienen.

Iedereen is op zaterdag 14 december 
tussen 10.00 en 16.00 welkom om naar 
de paarden te komen kijken. De eige-
naren staan vanaf 9.00 uur de hele dag 
te borstelen en te poetsen om de die-
ren er zo mooi mogelijk uit te laten 
zien. Een voor een worden ze voor de 
jury geleid en gekeurd. Daarbij moe-
ten ze onder andere  lopen en draven 
aan de lijn. De presentatie van de 
hengst en zijn nakomelingen is ieder 
jaar weer een speciaal moment. Dit 
jaar is dat Udo van de Zaaidijk uit de 
stal Van der Heijden uit Zijtaart.
“Het wordt ieder jaar een beetje min-
der,” vertelt Martien Smits. “Maar be-
langrijk is dat het weer goed is zodat 

Het Neva Ensemble     
St. Petersburg
Op woensdag 18 december komt voor het 8e jaar het Neva Ensemble uit 
St.Petersburg in de Adventstijd weer naar Nuenen en treedt om 20.00 uur 
op in de H. Clemenskerk te Nuenen.

Het is telkens weer een groot feest van 
herkenning en dat zal het ook dit jaar 
weer zijn. Wij mogen ons gelukkig 
prijzen dat deze topsolisten uit St. Pe-
tersburg Nuenen ondertussen ook een 
warm hart toedragen. Laten de Nue-
nenaren, en vele daarbuiten, er voor 
zorgen dat deze band niet verbroken 
wordt. Ook vorig jaar was de Cle-
menskerk weer vol met enthousiaste 
mensen, die genoten van dit mooie 
Russische ensemble.

Na 7 jaar behoeft het Neva Ensemble 
uiteraard niet meer voorgesteld te 
worden en dat geldt ook voor het pro-
gramma dat ook dit jaar bij de meeste 
bezoekers wel bekend zal zijn. Voor de  
pauze de mooie Russische kerkmu-
ziek, die in deze Adventstijd aange-
vuld wordt door Kerstliederen en na 
de pauze, in een heel andere setting, 
liederen uit de beroemde Russische  
folklore.

Het concert is zoals altijd voor ieder-
een gratis toegankelijk, wel zal na af-
loop, door de leden van het ensemble 
zelf bij de uitgang van de kerk, een 
schaalcollecte gehouden worden. 

Daarom: Noteer in de agenda: woens-
dag 18  december 20.00 uur H. Cle-
menskerk Nuenen. Op de website: 
www.parochienuenen.nl  kunt u ver-
dere informatie vinden.

alle paardenliefhebbers kunnen ko-
men. De paarden komen uit heel Ne-
derland en België. Dus er moet nogal 
wat gereisd worden.” Smits is overi-
gens zeer te spreken over de mede-
werking van de gemeente. De bus 
wordt omgeleid. Zodat het hele Ger-
wense centrum voor de keuring be-
schikbaar is. En voor de algemene 
kampioen stelt de gemeente weer een  
Van Goghbord ter beschikking.

De Stichting Centrale Veulenkeuring 
Gerwen heeft inmiddels een nieuwe 
voorzitter. Dat is Wim Raaijmakers uit 
Nederwetten. Hij is de 8e voorzitter 
en zit al 24 jaar in het bestuur.

Parkhotel Auberge Vincent bij 
RTL4 in Lifestyle Xperience Plus
Door Gerrit van Ginkel

Het Nuenense Parkhotel Auberge Vincent is uitverkozen om als locatie te 
dienen voor het programma Lifestyle Xperience Plus van RTL4 dat wordt 
uitgezonden a.s. zaterdag 7 december om 13.25 uur.
Het thema van de uitzending is ‘Culi-
nair genieten en sfeer’ en het is na-
tuurlijk een geweldige prestatie dat 
Wilmi Aarts, de uitbater van Auberge 
Vincent, met haar medewerkers in 
zo’n korte tijd deze landelijke erken-
ning heeft weten te verwerven. De ba-
sis voor die erkenning zijn de reviews 
op diverse bookingssites zoals boo-
king.com, Zoover en Tripadvisor. 
Wilmi hierover: ”Het is prachtig dat de 
speerpunten van ons beleid zoals een 
gezellig hotel/restauarant, een hoog 
servicegehalte, vriendelijk klantge-
richt  personeel en een gemoedelijke 
Brabantse sfeer, juist de punten waar 
wij met z’n allen ons zo geweldig voor 
inzetten, zo goed scoren. Ik denk ook 
dat de opnames die eerder gemaakt 
zijn door de camaraploeg, die instel-
ling goed weergeeft. 

De eervolle uitzending is dus ook een 
geweldige pluim voor ons hele team”. In 
eerste instantie zou er een filmpje ge-
maakt worden van twee minuten maar 
tijdens de opnames kwam een zodani-
ge presentatie en beleving boven van 
de medewerkers dat RTL besloten 
heeft  alle items die in het programma 
voor komen vanuit  Auberge Vincent 
als rode draad te presenteren.

Ook uw kerst- en nieuwjaarswens in 
Rond de Linde van 19 december?
Geef dit tijdig aan, door een mailtje te sturen 
naar drij.mes@iae.nl onder vermelding van 
"kerstwens", met tekst en logo. De wens wordt 
full colour geplaatst met logo, voor € 25,- excl.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe!
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Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 

ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 

voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 
hebt gesteld.Wij wensen al onze klanten 

een gelukkig en gezond 2011.
Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 

verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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 plantenactie:Vergeet-mij-nietjes(myosotis) in 10 cm pot nu 4 voor € 2,50
Uit eigen kwekerij

LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.

Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen

en kleuren van Wim Heesakkers
Roeklaan 2 te Lieshout.

( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.
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Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.
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 plantenactie:Vergeet-mij-nietjes(myosotis) in 10 cm pot nu 4 voor € 2,50
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LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.

Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen

en kleuren van Wim Heesakkers
Roeklaan 2 te Lieshout.

( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 

Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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en kleuren van Wim Heesakkers
Roeklaan 2 te Lieshout.

( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.

Gevonden foto’s
De foto’s zaten in een witte envelop 
met opschrift fotodiscound Culem-
borg. Deze zijn terug te krijgen via te-
lefoon nummer 040-2834913.

Damestrouwring 
gevonden
Reeds geruime tijd geleden is een da-
mestrouwring gevonden met de in-
scriptie ’Jacky’. Wie de datum weet die 
bij deze inscriptie staat, kan bellen 
naar 040-283 30 79.

OCN inl oopcafé 
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert een inloopcafé 
voor ondernemers in Nuenen op 
donderdag 12 december van 17.00 
uur tot 19.00 uur bij Bedrijvencen-
trum De Pinckart gelegen aan De 
Pinckart 54 in Nuenen.

In een gezellige ambiance kunnen on-
dernemers uit het Nuenense met el-
kaar bijpraten onder het genot van een 
borrelhapje en een drankje. Het in-
loopcafé is ook toegankelijk voor on-
dernemers die (nog) geen lid zijn van 
het OCN. De eigen bijdrage van                
€ 10,00 kan bij binnenkomst worden 
betaald. Voor meer informatie kunt u 
telefonisch contact opnemen met het 
OCN-secretariaat: 013-59 44 707 of 
kijk op www.ocnuenen.nl.

Bier en   
Bloemen-   
avond    
in de Zinn
Maandag 16 december organiseert 
Monique Gevers van het onlangs 
geopende Bloemenateljee aan de 
Parkstraat een avond voor stoere 
mannen in de Zinn. 

Onder haar bezielende leiding kunnen 
de heren punten scoren. Bij hun vrou-
wen wel te verstaan. Dat kunnen ze 
doen door een prachtig kerstbloem-
stuk te maken onder het genot van een 
biertje en bitterballen. Dus gezellig 
wordt het sowieso. Ook de vrijgezelle 
mannen zijn van harte welkom, want 
er is altijd wel een vrouw in de buurt 
die je met een bloemstuk blij kunt ma-
ken!

Kosten arrangement, bloemen, bitter-
ballen en 3 speciale bieren € 27,50. 

Opgeven bij Monique Gevers,  06-52 82 
55 87 of de Zinn: 040-283 31 33. Wees er 
snel bij. De eerste aanmeldingen zijn al 
binnen

Dinercafé Zinn 
Party • Drinks • Food
Park 61 
5671 GC Nuenen 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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AFVALKALENDER 2014 ONLINE
Uw digitale afvalkalender van 2014 staat online. U kunt uw persoon-
lijke afvalkalender voor 2014 bekijken op afvalkalender.nuenen.nl. 
Met het invullen van uw postcode en huisnummer krijgt u een overzicht 
van uw ophaaldata voor het inzamelen van uw afval voor deze maand. 
Klik op ‘volgende maand’ om uw ophaaldata voor 2014 te bekijken.

Jaarkalender printen?
Na het invullen van uw adresgegevens klikt u op ‘jaar’, links boven in 
de navigatiebalk. Vervolgens klikt u rechts naast het jaartal ‘2013’ op 
de jaarkalender van 2014. 
U kunt uw jaarkalender downloaden en printen via de link ‘afvalka-
lender 2014 (PDF)’, rechts boven op deze pagina.
 
Vragen?
Ziet u iets dat niet klopt in de kalender? Of heeft u vragen over uw 
digitale afvalkalender?
 
Neem dan contact op met de gemeente Nuenen via telefoonnummer 
040-2631631 of gemeentehuis@nuenen.nl 
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

PUBLICATIE
Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteu-
ning gemeente Nuenen c.a. 2014

Als gevolg van project de Kanteling binnen de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, waarin de eigen verantwoordelijkheid van personen 
centraal staat worden ook de eigen financiële mogelijkheden verder 
uitgebreid. Het betreft hier de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, 
scootmobielen en aangepaste fietsen. 
•	 In	artikel	2.5	lid	2	wordt	de	maximale	eigen	bijdrage	van	€	18,00	

per	uur	ontvangen	zorg	gewijzigd	in	een	maximale	eigen	bijdrage	
van de werkelijk gemaakte kosten voor huishoudelijke hulp.

•	 In	artikel	2.5	lid	5	wordt	de	eigen	bijdrage	voor	scootmobiel	en	
aangepaste	fiets	de	maximaal	periodes	van	13,	gewijzigd	in	een	
eigen	bijdrage	voor	scootmobiel	en	aangepaste	fietsen	naar	maxi-
maal 39 periodes van 4 weken in 7 jaar.

De Beleidsregels individuele voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning gemeente Nuenen c.a. 2014 ligt ter inzage bij de balie van 
het Servicepunt aan de Berg en de afdeling Sociale zaken en welzijn in 
het gemeentehuis. Deze balies zijn geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op de site www.nuenen.nl kunt u 
ook de beleidsregels inzien.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 november 
2013 een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht gedeeltelijk hebben ingetrokken voor de inrichting, gele-
gen aan de  Prinsenweier 18 te Nuenen.

De	beschikking	ligt	ter	inzage	van	5	december	2013	tot	9	januari	2014.
U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt 
u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor een 
telefonische afspraak maken met de heer E. Verhagen (Omgevings-
dienst	Zuidoost-Brabant:	088-36	90	547).

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belangheb-
benden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van bekend-
making van het besluit in weekblad Rond de Linde, een beroepschrift 
in te dienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector bestuurs-
recht,	Postbus	90125,	5200	MA	's-Hertogenbosch.	Het	besluit	treedt	
in werking met ingang van de dag na afloop van de gestelde beroeps-
termijn. Ook kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden 
verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Opmerking verdient dat 
geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende aan 
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eer-
der gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht.
Een beschikking wordt de dag na afloop van de beroepstermijn onher-
roepelijk, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld. Bij het indienen 
van een beroepschrift door een belanghebbende kan men bovendien 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter 
bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 
90125,	5200	MA	's-Hertogenbosch.	De	indiener	van	een	beroep	en/of	
een verzoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	V.O.F.	Frietje	Brabant	voor	verlenging	van	de	stand-

plaats in Nederwetten voor elke woensdagmiddag in 2014;
•	 Aanvrager:	Stichting	Oud	Prinsen	Goede	Doelen	voor	het	exploi-

teren van een schaatsbaan in de periode vanaf 1 december 2013 
tot en met 28 februari 2014 op het terrein van de heer F. Linders, 
gelegen	aan	de	Broekdijk/Gerwenseweg;

•	 Aanvrager:	Oud	Prinsen	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	uit-
reiking van de Witvoeter op 12 januari 2014 in het Park;

•	 Aanvrager:	gemeente	Helmond	voor	het	organiseren	van	een	amb-
tenarenveldloop op 2 april 2014, waarbij een deel van de route 
door Nuenen loopt.

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

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

MEDEDELING VERLENING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn op 
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met 6 weken verlengd:
•	 Park	51,	5671	GC	-	verbouwen	bestaand	woonhuis,	verlengd	tot	

9 januari 2013;
•	 Beekstraat	1,	5671	CS	-	oprichten	buitenberging,	verlengd	tot	14	

januari 2013.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 26	november	2013,	Daniel	Eyndhoutsgaarde	11,	5671	CM	–	vervan-

gen bestaande woning BOUWEN), (RO, afwijken van de bestemming).

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

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

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.

Heren 1 en JA1 in het nieuw

Vorige week zaterdag en zondag speelden bij Hockey Club Nuenen de twee pres-
tatieteams heren 1 en jongens A1 in hun nieuwe tenues. De kleding is beschik-
baar gesteld door Smeulders Interieurgroep (H1) en Rabobank (JA1). De spelers 
kunnen weer genieten van compleet nieuwe outfits inclusief shirts en pakken. 
De presentatiepakken van het Australische merk Reece zijn geselecteerd uit de 
collectie bij Brabant Sport in Het Kernkwartier. Brabant Sport heeft ook de be-
drukking voor zijn rekening genomen.

HockeyEerste stap jeugdzorg naar 
gemeenten Zuidoost-Brabant
Vanaf 2015 zijn de gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de jeugd-
zorg. Nu ligt deze verantwoordelijkheid onder meer bij Provincie. In de 
regio Eindhoven wordt reeds de eerste stap gemaakt.
Op 27 november ondertekenden alle 
wethouders  jeugd van de 21 gemeen-
ten in Zuidoost-Brabant en de Provin-
cie Noord-Brabant de bestuursover-
eenkomst “eerste stap transitie 
jeugdzorg Zuidoost-Brabant”. Dit ge-
beurde in aanwezigheid van de be-
stuurders van Bureau Jeugdzorg en de 
twee jeugdzorginstellingen in de regio 
De Combinatie en Bijzonder Jeugd-
werk Brabant. Met deze onderteke-
ning zullen de gemeenten vanaf 2014, 
een jaar eerder dus dan de inwerking-
treding van wetgeving, verantwoorde-
lijk worden voor de enkelvoudige am-
bulante jeugdzorg.

Dat is gespecialiseerde jeugd- en ge-
zinshulp voor kinderen van 0-18 jaar. 
Jasper Ragetlie, wethouder in Deurne 
en regionaal bestuurlijk trekker: “ge-
meenten weten elkaar steeds beter te 
vinden en gemeenten en jeugdzorgin-
stellingen leren zo steeds beter elkaars 
taal te spreken.”
Brigite van Haaften, gedeputeerde van 
de provincie: "Samen werken we het 
komende jaar aan het verbeteren van 
de jeugdzorg. Hoewel we vooral met 
beleid bezig zijn, mogen we nooit uit 
het oog verliezen waar het om gaat: 
om kinderen, de meest kwetsbare en 
weerloze groep in onze samenleving. 
Daarom is deze versnelling een flinke 
stap in de goede richting. Ik wens de 
gemeenten in deze regio daar heel veel 
succes mee!"

Voor de jeugdigen en de gezinnen zelf 
verandert er direct niet zoveel. De ver-
andering is voornamelijk merkbaar 

voor gemeenten en de provincie. Door 
per 1 januari 2014 te starten met dit 
deel van de jeugdzorg, doen de ge-
meenten ervaring op met de nieuwe 
visie, taak en organisatie op het gebied 
van jeugdzorg. Ze worden hierbij be-
geleid door de provincie. Ook is er tijd 
om de taken zorgvuldig en gecontro-
leerd over te nemen van de provincie.

Op deze manier willen gemeenten le-
ren en verbeteren vanuit de praktijk. 
Hierdoor zijn gemeenten  beter voor-
bereid op de wet die in 2015 in zal 
gaan. “Vanmiddag zitten we met alle 
jeugdzorginstellingen om tafel ons 
verder samen voor te bereiden op de 
nieuwe wet” geeft Ragetlie aan.

Samenwerking in de regio en subre-
gio’s helpt om bepaalde onderdelen 
van de nieuwe taken voor de gemeen-
ten goed en efficiënt te organiseren. 

De 21 deelnemende gemeenten zijn: 
Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mier-
lo, Nuenen, Waalre, Son en Breugel, 
Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, As-
ten, Someren, Cranendonck, Valkens-
waard, Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-
Leende, Reusel De Mierden, Oirschot, 
Best en Veldhoven.



  

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: 6 & 7 Dec: 
Witlof, 1/2 kilo .......................................... 0,69
1 kilo Peen + 1/2 kilo Uien, samen  0,99
Frieslanders, hele kilo  .................. 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 9 December:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo  ................... 0,69
DINSDag 10 December:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo  .. 0,99
WOeNSDag 11 December:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............. 0,99
DONDerDag 12 December:

gekookte bietjes,1/2 kilo  ...... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 6 t/m 12 Dec:

elstar appelen, hele kilo  ........... 1,49
conference Peren, hele kilo  . 1,49
tzatziki salade, 250 gram  ........ 1,89
Perssinaasappels, 12 stuks  1,99

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

     

KERSVERS
Voor echt!!!

Lekker Gourmetten

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

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

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Gegrilde
Kippenpoten
4 stuks ........................................5,00
4 Gepaneerde Schnitzels
“Diverse soorten” ....................5,95
Kip Kado
100 gram .......................................1,80
Caprese al Forno
100 gram .......................................2,45
Ham Gehakt Wellington
per stuk ..........................................1,75
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Snijworst, samen  .2,00

Broodjes Bestellen? 
Gebruik onze App!

SPecIal

SPecIal

SPecIal

Acties geldig 2 t/m 7 december

tOPPer!!

kOOPJe

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

Spetterende
Einde Jaarsacties!
t/m 31 december 2013

Nu op prachtige gordijnstoffen van 
Kendix, De Ploeg, Your Edition en 
Artelux: korting tot 25%! op=op

15% korting op vloerkleden 
uit collectie Parade Tapijt

15% korting op gehele collectie
Marmoleum & Novilon

Geen BTW op Novilon Prima en Viva
= 21% korting!

Nu ijzersterk Bonaparte of Béwé 
tapijt waar 1 trap mee bekleed kan 
worden, tegen sterk gereduceerde 
prijs! op=op

Kom nu alle stalen bekijken in onze
showroom!

Waar zitten ze, de ondernemende accountants die op een 
kleiner kantoor weinig groeikansen hebben? Of die zich bij 
een heel grote partij juist te snel moeten specialiseren? 
En, belangrijker nog, waar willen ze zitten? 

Op de laatste vraag lijkt het antwoord eenvoudig: bij Govers 
Accountants/Adviseurs. Een middelgroot (125 professionals) 
kantoor in de Brainport regio met een gevarieerd 
klantenpakket  en een substantiële controlepraktijk. En met een 
heldere filosofie: dossiers zijn noodzakelijk, maar het gaat om 
het advies. In ons geval: brede advisering, dichtbij de klant, 
met gevoel voor zijn/haar belangen. Als de generalistische 
insteek ook jouw passie is en je brengt voldoende ervaring 
mee, ben je van harte welkom. Bel of mail Hugo Pluimakers, 
voor je volgende stap. Tot snel!

Govers Accountants/Adviseurs | Beemdstraat 25 | 5653 MA Eindhoven 
040 250 45 04 | pluimakers@govers.nl | www.goverszoekt.nl

Govers 
&Generalisten

ONZE AANBIEDINGEN
DE HELE WEEK (T/M 7 DECEMBER)!!
BROOD VAN DE WEEK (VIKORN) € 1,75 
ZACHTE BROODJES, 2e ZAK€ 1,00 
HALF BOERENMUESLI € 1,50 

TAAI-TAAI 
(MET OF ZONDER KANDIJ ) 5+1 GRATIS 
SINTERKLAASSCHNITTE € 6,95 
PEPERNOTENSLOF € 7,95 

APPELFLAPPEN 3+1 GRATIS 
CHOCOLADEBOLLEN

3+1 GRATIS 
HEEL GRAAG TOT ZIENS IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

Acties geldig t/m 5 december

Alleen geldig 6 en 7 december



Garantieverklaring

Op de WOONBEURS 2013 was het een groot succes:

Brede eiken planken van topkwaliteit. In vier eigentijdse kleuren mogelijk.

Breedte Lengte Prijs incl. leggen van de vloer     
158mm 1220mm à €49,95 p.m2. all in
189mm 1830mm à €58,95 p.m2. all in
260mm 2200mm à €69,95 p.m2. all in                                      

Desgewenst kan bv. de trap met dezelfde vloerdelen én in dezelfde kleurstelling worden bekleed met écht hout. 
U zult verrast zijn door de klasse en uitstraling.

Vergelijkt u deze prijzen maar met vloerbedekking of PVC van dezelfde kwaliteit.

Deze vloer wordt uiteraard vakkundig gelegd  door ons. Recent legden wij vloeren in penthouse Residence De Karpen 
(een groot artikel over dit project is te vinden in de oktober-uitgave van Excellent WonenLeven) en we zijn gestart 
met de complete restyling van het 4* Hotel Hotel Le Dixseptième in Brussel. 
Zie voor meer referenties onze website www.chateauvloeren.nl. 
Kortom: de kwaliteit van de vloeren én van onze vakmensen die de vloeren leggen is van hoog nivo. 
Ons devies  is al jaren: op de kwaliteit van onze vloeren en van onze leggers doen wij géén concessies.

Deze vloeren kunnen worden gelegd op vloerverwarming of vloerkoeling.

Naast de houten vloerdelen gebruiken wij alleen kwaliteitsproducten. AKZO-NOBEL is de leverancier 
van de lijm en vóór we de vloer gaan leggen, beoordeelt AKZO-NOBEL de geschiktheid van de ondervloer 
d.m.v. een kras- en droge stofmeting. Pas bij een positieve uitkomst kan de vloer gelegd worden 
en geeft AKZO-NOBEL garantie. Een extra zekerheid voor u.

We laten u deze vloer graag zien en adviseren wij u graag over alle mogelijkheden. In onze showroom van 700 m2 
kunt u minstens 35 verschillende vloeren bezichtigen (breedtes tot wel 50cm en lengtes tot wel 800cm).
Uw interieur en lichtinval zijn mede bepalend door de juiste keuze. Daarom hebben wij panelen beschikbaar
van 3m2 die we vrijblijvend bezorgen.

Chateauvloeren
hét adres voor uw houten, pvc en laminaat vloeren

Provence

Normandie

Bretagne

Versailles

Berg 62, 5671 CR Nuenen
040-283 98 39

info@vanderputten.nl
www.chateauvloeren.nl

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur
`s Avonds geopend op afspraak
Maandag geopend op afspraak

parkhotelaubergevincent

Parkhotel
Auberge Vincent
Park 69
5671 GC Nuenen
T: 040 290 63 90
E: info@aubergevincent.com
W: www.aubergevincent.comW: www.aubergevincent.com

Parkhotel Auberge Vincent
te zien in RTL 4 
Lifestyle Xperience plus

    

Kijk allemaal
Zaterdag 7 december
Om 13.25 uur naar RTL4Om 13.25 uur naar RTL4

 

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Speciaal voor onze gasten die de feestdagen graag 
thuis willen doorbrengen bieden wij  diverse amuses; 

kleine gerechtjes aan. 

Kerst amuses Olijf 2013 
Kleine amuse gerechtjes, per stuk a € 3,75                                                                                                  
•  Krab | coquille | ras el hanout  
•   Remoulade snoekbaars | Hollandse garnalen | kruiden |

zongedroogde tomaat  
•  Canneloni van zalm | zuurkool | mosterdcrème  
•   Gerookte eend | pâté | aceto  
•  Vitello tonnato | kappetjes | knapperige salade   
•  Pastrami hert | pesto | Parmezaanse kaas  
•   Parmaham gevuld met risotto | Pecorino | 

gemarineerde paddenstoelen  
•   Tomatencrème | Griekse yoghurt | dragon | 

gepofte tomaat  
•  Bloemkool remoulade | truffel | macademia   
•  Verse kreeftensoep met vulling  per liter a € 25,00 

Bestellingen kunnen doorgegeven worden 
tot uiterlijk dinsdag 17 december. Deze amuses 

zijn te bestellen via onze site. U kunt dit bestelformulier 
ook ophalen bij restaurant Olijf zelf. 

Afhalen van deze amuses is mogelijk op: 24 december, 
25 december en 26 december tussen 16.00 – 17.00 uur.

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

  

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE BINNENDEUREN?

Showroom met ruim 40 voorbeelddeuren.
Op maat gemaakt naar uw wens!
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde ook 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Continuïteit en vernieuwing 
bij VVD Nuenen c.a.
De VVD Nuenen c.a. heeft unaniem gekozen voor Chris Eeuwhorst als lijst-
trekker van de partij. Daarmee waarborgt de partij de noodzakelijke conti-
nuïteit, kennis en ervaring. 

Nieuwe penningmeester   
bij de Voedselbank
Vanaf 1 december 2013 zal Piet van Dun de financiën bij de Voedselbank 
gaan beheren. Een taak met pittige verantwoordelijkheid, want betaling van 
de energierekening voor de koeling en de vervoerskosten is uiterst belang-
rijk. Meer creativiteit en netwerken kost het om het benodigde geld bij 
elkaar te krijgen of te bedelen beter gezegd.

Voedselbanken kopen zelf nooit voed-
sel, maar ze moeten er wel voor zor-
gen dat aan alle wettelijke voorwaar-
den worden voldaan. 
De aftredende penningmeester Frans 
Verhallen heeft zich tot nu toe, bijna 6 
jaar, volop ingezet. Mede daardoor is 
het Voedselbank Nuenen gelukt om 
vrijwel helemaal te kunnen werken 
met het uitgangspunt: VOOR Nue-
nenaren dan ook DOOR Nuenenaren.

Daarom ook veel dank aan de Nuenena-
ren die RABO lid zijn. Het ‘steuntje in 
de rug’ van 1012,71  euro, dat we moch-
ten krijgen komt heel erg goed van pas. 
Het is namelijk zeer noodzakelijk een 
koelbusje aan te schaffen. Daarvoor is 
een groter bedrag nodig dan tot nu toe 
beschikbaar is.  Misschien een ‘einde-
jaars’ idee ? Als u ons kunt en wilt hel-
pen dan alvast heeeeel veeeel dank 
daarvoor. De nieuwe penningmeester 
zal er erg blij mee zijn.
Het banknummer blijft Rabobank nr: 
101383584. Het nieuwe postadres van 
het bestuur wordt: Bestuur Voedsel-
bank Nuenen Berg 22 c  5671 CC. 
De website blijft:

Voor & met elkaar
Het versterken en ondersteunen van zorg voor elkaar is van toenemend 
belang. In de promotiecampagne ‘voor & met elkaar, natuurlijk!‘ 

De campagne ‘voor & met elkaar‘ loopt 
alweer een tijdje. 
Er zijn verschillende mensen aan het 
woord geweest en de scholen hebben 
ruim de tijd gehad om mee te doen 
met de kleurwedstrijd en klas in actie. 
Tijd voor de prijsuitreiking!

Kleurwedstrijd in de onderbouw
De leerlingen van de onderbouw kon-
den deelnemen aan een kleurwedstrijd 
onderverdeeld in twee niveaus: groep 
1-2 en 3-4. Er zijn twee winnaars geko-
zen uit alle deelnemende scholen. 
De winaars zijn: Fenne Rovers, 6 jaar & 
Julia van 4 jaar uit Nederwetten.
Deze winnaars zijn afgelopen dinsdag in 
het zonnetje gezet met een leuke prijs! 

Klas in actie
De leerlingen van de bovenbouwgroe-
pen zijn uitgedaagd om een actie te 
bedenken en uit te voeren, waarbij ze 
iets doen voor een ander. Dat kon van 

alles zijn. De grote winaar van deze ac-
tie is Eenbes basisschool Sint Jozef 
waar de kinderen her en der in Neder-
wetten mensen hielpen. Er werden 
bladeren geharkt, er werd voorgelezen 
en er is een herfstwandeling gemaakt. 
De klas werd afgelopen dinsdag ver-
rast met een prijs voor de hele klas. 

Wat doe jij voor een ander…..?
Meer informatie: Servicepunt, Berg 
22C, 5671, CC NUENEN, (040) 283 16 
75, gemeentehuis@nuenen.nl

Tweede prijs voor   
Nuenens Smartlappenkoor

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

De Twintigste.
Verantwoordelijkheid:
Het is maar goed dat de Primark geen kledingfabriek heeft op de Filipijnen, anders 
waren er bij de feestelijke opening deze week in Eindhoven wellicht onderbroeken te 
weinig geweest. 
Met verbazing kijk ik naar de rij van vrolijk gestemde shoppers. Al zigzaggend worden 
de koopjesjagers met hulp van dranghekken in de goede baan geperst.
“De rij van domheid” leidt naar de spotgoedkope kleren. Gemaakt door kinderen die 
evenveel uren werken per dag als dat ze oud zijn. De meeste zijn 12. 
De Primark beroept zich steevast op afgesproken arbeidsrechten, maar weten zelf ook 
dat in Bangladesch van die  rechten niks terecht komt op de werkvloer. Ondanks dat 
sjouwt de binnenstad van Eindhoven zich een hernia aan fluweelzachte badjassen, 
vrolijke gympen en  goedkope topjes. 
Het schuldgevoel voor de kinderen in Azië bracht dit keer 25 miljoen euro op. 25 mil-
joen voor de Filipijnen, ik vind dat oprecht een prachtig bedrag.  
Beelden van wanhoop raken ons nog altijd en wanneer we geraakt zijn blijkt geld 
slechts relatief en maken we een tientje over. Ik denk niet dat we verharden of egoïs-
tisch zijn, maar dat we collectief onze domheid gedogen. We staan onszelf gezamen-
lijk toe geen verantwoordelijkheid te nemen. 
Als je de waarheid onder ogen durft te zien is het onmogelijk dat je in je pyjamaatje 
van de Primark nog droomt over ijsjes etende reuzen die dansen met pandaberen. 
Nee wie de waarheid onder ogen zou zien wordt zwetend wakker en kokend van 
schaamte.
Het kan ook zijn dat de mensen in de rij zo veel geld naar de Filipijnen hebben overge-
maakt dat ze nu alleen nog maar goedkope kleren kunnen kopen. Als dat zo is neem 
ik mijn woorden terug en biedt ik die mensen aan hun kleren te wassen én te strijken. 
Tot die tijd zijn de klanten van de Primark de verpersoonlijking van Haiyan. Een ty-
foon die elke dag opnieuw door de hoofdjes van de kinderen raast die de kleren ma-
ken. 
Haiyan is een alles vernietigende storm die volslagen willekeurig kapot maakt van 
wat ook maar probeert te leven. 
Ik wens u veel shopplezier bij H&M, C&A, WE of via www.schonekleren.nl

Theo de Egel.

Tweede zondag van 
de maand: Ierse sessie
Komende zondag zijn de Sinterklaas-
tunes in Weverkeshof verstomd en zul-
len er weer Ierse klinken. Niet alleen 
tunes, maar ook songs en ballads ko-
men voorbij.  De sessie start om 13.00 
uur. Dan worden de snaren aange-
draaid, de fluiten warm geblazen en de 
stemmen gesmeerd. Alle muzikanten 
die een instrument hebben dat past in 
de Ierse muziektraditie zijn van harte 
welkom. Iedereen is welkom om te ko-
men kijken en luisteren naar de Kelti-
sche klanken. Want niet  alleen Ierse, 
maar ook Schotse en soms zelfs Breton-
se  deunen komen voorbij. De muzikan-
ten gaan door tot vijf uur en hopelijk 
gaat iedereen dan voldaan en met een 
hoofd vol muziek naar huis. De sessies 
zijn vanaf nu weer op de tweede zondag 
van de maand. Zondag 8 december, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5.

Ruim 800 euro voor  
Dorpswerkplaats
Aktie Steuntje in 
de rug bijzonder 
gewaardeerd
De vijfde editie van Rabobank Aktie 
Steuntje in de rug was wederom een suc-
ces. Maar liefst 215 clubs, verenigingen 
of stichtingen uit Geldrop, Heeze-Leen-
de en Nuenen ontvangen een bijdrage. In 
totaal zijn er 12.980 stemmen uitgebracht 
door 2.684 leden van de Rabobank Dom-
melstreek. Hoe meer stemmen er wor-
den uitgebracht op een club of vereni-
ging, hoe meer geld aan die betreffende 
club of vereniging wordt toegekend. De 
Nuenense Dorpswerkplaats ontving 197 
stemmen en mocht een bedrag van € 
834,75 in ontvangst nemen.. Een gewel-
dig resultaat. 
Het bestuur van de Dorpswerkplaats 
dankt de Directie Rabobank Dommel-
streek voor deze sympathieke actie en 
natuurlijk ook alle stemmers op de 
Dorpswerkplaats Nuenen.

Kerstshoppen       
in De Dorpswerkplaats 
Op zaterdag 14 december tussen 10.00-16.00 uur en zondag 15 december 
tussen 11.00-16.00 uur organiseert Hobby- en creativiteitscentrum “De 
Dorpswerkplaats” haar traditionele Kerstmarkt.

Zoals gewoonlijk kunt u in een geweldige 
kerstsfeer kerstshoppen. De rijk versier-
de tafels en werkbanken bieden een ruim 
aanbod van de door de deelnemers van 
De Dorpswerkplaats vervaardigde arti-
kelen. Zoekt u een origineel kerstcadeau 
of leuke kerststukjes, u vindt er zeker wat 
van uw gading! Keuze voor een origineel 
Kerstcadeau is er genoeg, o.a. romanti-
sche vogelvoederhuisjes, insectenhotels, 
duurzaam houten speelgoed, leuke pop-
penkleertjes, prachtig opgemaakte kerst 
bloemstukjes, goede gebruikte artikelen 
en allerlei hebbedingetjes. 

Ter verhoging van de Kerstsfeer is er 
weer een gezellig zithoekje ingericht 
waar u onder het genot van koffie, thee 
en warme wafels, sfeervol kunt “chillen”. 
Neem gerust uw (klein)kinderen mee. 

Wereldlichtjesdag
De 2e zondag in december is het We-
reldlichtjesdag. Dit jaar dus op 8 de-
cember. Op deze dag, om 19.00 uur ’s 
avonds, steken mensen op verschillen-
de plaatsen in Nederland en op heel 
veel andere plaatsen over de hele aar-
de kaarsjes aan. Dit doen ze ter nage-
dachtenis aan, op welke wijze dan ook, 
verloren en overleden kinderen. Het 
maakt niet uit hoe jong of hoe oud ze 
waren. De wereld wordt zo even let-
terlijk wat lichter voor mensen die een 
kind verloren hebben. Daarnaast is er 
het besef dat je niet alleen bent met je 
verdriet.

Zo Stil,
Dat alle klokken zwegen ja,
De tijd stond onbeweeglijk,
Zo stil en zo verloren ging je weg.....

World Wide Candle Lighting is ont-
staan in 1997 in Amerika. Inmiddels 
worden er nu op de hele wereld op de 
tweede zondag van december om 
19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand 
voor onze overleden kinderen. Omdat 
we in verschillende tijdzones leven is 
het idee dat er die dag ieder uur ergens 
op de wereld kaarsen worden aange-
stoken voor een overleden kind.
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Chris Eeuwhorst.

Naast Chris staan 17 kandidaten op 
de verkiezingslijst. Met Gaby Schol-
der op 2 en Hans Spijkerman op 3 laat 
de VVD twee nieuwe gezichten zien. 
Eric van Rooy heeft de afgelopen ja-
ren als burgercommissielid enige po-
litieke ervaring opgedaan en staat op 
plaats 4. Peter Uipkes – huidig raads-
lid voor de VVD – is lijstduwer. Alle 
kandidaten zijn actief betrokken bij 
de Nuenense gemeenschap.

De volledige verkiezingslijst is als volgt:
1. Chris Eeuwhorst; 2. Gaby Scholder; 
3. Hans Spijkerman; 4. Eric van Rooy; 
5. Frans Verhallen;.6. Toos Solleveld; 
7. Sophie Gobits-van Beek; 8. Alice 
Michels; 9. Piet van Dun; 10. Dick de 
Groot; 11. Lars van Roosmalen; 12. 
Johan van Bruggen; 13. Wilma Eve-
leens; 14. Coen Nolte; 15. Henk Sitter; 
16. Hans Bonnier; 17. Jan Vos; 18. Pe-
ter Uipkes. Meer info Chris Eeuw-
horst - lijsttrekker 06-40 866 000.

Dit jaar hebben we een kinder-hobby-
hoek ingericht waar de kinderen (onder 
begeleiding) naar hartenlust kunnen 
knutselen en verven. Tevens kunt u zich 
laten informeren over de verschillende 
activiteiten die in de Dorpswerkplaats 
plaatsvinden. Een overzicht van alle acti-
viteiten en data vindt u op de website. 
Dorpswerkplaats Nuenen is gevestigd op 
Park 63b, (ingang naast restaurant De 
Zonnewende). 

Kijk ook op de website 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl.

Op 24 november deed Nuenens 
Smartlappenkoor ' Met smartelijke 
groet' mee aan het smartlappenfesti-
val 'Kaf ven het Koren' in Groesbeek. 
Wekenlang werd gerepeteerd op een 
achttal nummers, die volledig uit het 
hoofd, en met ieder een eigen choreo-
grafie dan ook vlekkeloos neergezet 
werden op het drukbezochte festival. 
Met als klapper 'Dokter Bernard' in 
duet met een aangeslagen echtgenoot 
van een hartpatiënt,  die, kan het nog 
smartelijker, tijdens het duet bezwijkt. 
De aangeslagen echtgenoot, valt snik-
kend op de grond en zo eindigt deze 
smartlap. Verder een medley van An-
dre Hazes, 'Ik verscheurde je foto', en 
natuurlijk 'Patsy'. Dat het treffend 
neergezet werd door ons Nuenens 
smartlappenkoor bleek uit de tweede 
prijs die ze daarmee binnensleepten.
Het smartlappenkoor ‘met smartelijke 
groet’ uit Nuenen is in 1999 ontstaan 
vanuit een vriendengroep en is des-
tijds opgericht om een van de vrien-
den een smartlap toe te kunnen zin-
gen omdat ze veertig werd. Het koor 
treed ongeveer twee keer per jaar op. 
Volgend jaar zijn ze zeker weer van de 
partij in Groesbeek!



Maandmenu 
December

(voor 2 of 3 personen)

•	Gon	Bao	Kai
	 (Kip	met	cashewnoten)
•	Babi	Pangang
•	Foe	Yong	Hai
•	2	Sate	Kip
•	Pisang	Goreng
•	Kroepoek
•	Bami,	Nasi	of	Rijst

€1750

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

Chinees Indisch Restaurant

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

Ook uw kerst- en nieuwjaarswens in Rond de Linde van 19 december?
Geef dit tijdig aan, door een mailtje te sturen naar drij.mes@iae.nl
onder vermelding van “kerstwens”, met tekst en logo.

De wens wordt full colour geplaatst met logo, voor € 25,- excl. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe!

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 

Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 

ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 

voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 
hebt gesteld.Wij wensen al onze klanten 

een gelukkig en gezond 2011.
Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 

verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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 plantenactie:Vergeet-mij-nietjes(myosotis) in 10 cm pot nu 4 voor € 2,50
Uit eigen kwekerij

LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.

Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen

en kleuren van Wim Heesakkers
Roeklaan 2 te Lieshout.

( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.
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Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.
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LENTE-KUNST

ZONDAG 3 APRIL
Welkom in de beeldentuin met atelier.

Geopen van 11.00 uur - 17.00 uur
Laat je verrassen door de vormen

en kleuren van Wim Heesakkers
Roeklaan 2 te Lieshout.

( 0 4 9 9 - 4 2 5 0 5 0 ) ( 0 6 - 3 0 0 0 5 6 6 9 )

Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 

Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 

11.00 tot 13.00 uur.Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 

Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.
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Was Elvis in Nuenen?‘That’s allright, Vincent!’
Door Edwin Coolen

Elvis-NederlandElvis’ manager, de beruchte Kolonel 

Parker, is van oorsprong uit Breda 

afkomstig. De in 1999 overleden Par-
ker had de kolonelsrang echter ver-
zonnen en zijn echte naam luidde 

Dries van Kuijk. De naam Tom Parker 

heeft hij waarschijnlijk van een ken-
nis overgenomen. Omdat hij illegaal 

in de Verenigde Staten verbleef, kon 

hij het land niet in of uit. Hij heeft 

daarom Elvis, die in 1958 voor zijn 

dienstplicht naar Duitsland vertrok, 

verzocht een brief aan zijn moeder te 

bezorgen in de veronderstelling dat 

deze nog in Breda leefde en woonde. 

Zij was toen echter al naar haar doch-
ter in Eindhoven verhuisd waar zij in 

1958 overleden is. Elvis wist dit 

natuurlijk niet en is haar achterna 

gereisd naar Eindhoven.Verschillende getuigen menen Elvis 

gezien te hebben in Breda op die 

bewuste 2e september in 1959, de ver-
jaardag van de moeder van Parker. En 

er is nog een bewijs: de overeenkomst 

tussen haar naam die op de envelop 

stond geschreven, Maria Elisabeth 

van Kuijk-Ponsie, en de naam van de 

latere dochter van Elvis: Lisa Marie. 

Toeval? 
Elvis-NuenenElvis lag tijdens zijn dienstplicht 

1958-1959 in het Duitse Bad Nauheim 

gelegerd. Dit ligt ongeveer 25 kilome-
ter boven Frankfurt en de afstand 

Breda-Bad Nauheim bedraagt ‘slechts’ 

374 kilometer. Dat is voor Ameri-
kaanse begrippen een kleine afstand 

en voor Elvis, die zich verveelde tij-
dens zijn diensttijd, een welkome 

afwisseling. Aangezien Nuenen prak-
tisch op de route Breda-Bad Nauheim 

ligt, is het niet onwaarschijnlijk dat 

Ook bijzondere mensen 
willen gewone aandacht

Bijzondere mensen….daarvan lopen er genoeg rond in Nuenen. Ze worden 

regelmatig geïnterviewd om hun verhaal ten gehore te brengen. Meestal 

hebben ze een eigen bedrijf, hebben net een nieuwe zaak geopend, zijn 

Prins Carnaval geworden of zijn erg actief in het vrijwilligerswerk. Alle-

maal mensen met een bijzonder verhaal.
Dit keer een ander bijzonder verhaal. 

Het gaat deze keer niet over een gere-
nommeerde zakenman/vrouw of ie-
mand die erg druk is met al het vrij-
willigerswerk in Nuenen en omge-
ving. 
Dit keer gaat het over Kaspar Korte-
weg, een jongeman van 25 jaar met 

levenslustige ogen en een bos met 

krullen. Waarom schrijven over Kas-
par? Kaspar heeft bijzondere dingen 

meegemaakt in zijn leven die hij graag 

wil delen met anderen. Hij wil graag 

op zijn manier een steentje bijdragen 

aan het verwerken van verdriet en 

pijn door te praten met lotgenoten of 

met mensen waarvan een gezinslid 

hetzelfde heeft meegemaakt als Kas-
par. Ook wil Kaspar graag meer con-
tacten krijgen met andere jongelui 

waarmee hij een leuke band kan 

opbouwen. Buiten zijn eigen wereldje 

om want in zijn situatie is het moeilij-
ker om contacten te leggen. Het verhaal van Kaspar

Kaspar heeft me uitgenodigd voor 

een kop koffie. Ik zie een lange jonge-
man staan waar niets aan te zien is….
gewoon een gezonde Hollandse jon-
gen. Maar achter dat mooie plaatje 

schuilt een heel verhaal. Bijna 6 jaar 

geleden is hij in een klap één ander 

mens geworden, in één klap hadden 

zijn ouders een andere zoon, in één 

klap hadden ze samen een ander 

leven. In de nacht van 14 augustus 

2005 werd Kaspar door een roekeloze 

automobilist van zijn fiets gereden en 

klapte op de weg. De gevolgen waren immens. Een dub-
bele schedelbasisfractuur, gebroken 

kaken, een beschadigde milt, een ont-
zette schouder, een verbrijzelde hand 

en een gecompliceerde beenbreuk. 

Tussen het praten door laat hij mij de 

pinnen zien die bij hem in zijn been 

hebben gezeten, niet gering. Nu zijn 

de lichamelijke ongemakken bijna 

niet meer zichtbaar of voelbaar, het 

hersenletsel is echter altijd aanwezig 

en beïnvloed zijn leven elke minuut 

van de dag. Kaspar is een jongeman 

waaraan zeker niet te zien is wat hij 

allemaal heeft meegemaakt. Hij is 

model geweest, vanwege zijn looks, 

zijn lengte en zijn krullen. Hij is heel 

modebewust, op de hoogte van de 

laatste snufjes en gadgets en hij weet 

wat hij wil. Alleen dat ongeluk…hij 

vraagt zich nog regelmatig af…..waar-
om ik.  

Het gebeurde in Eindhoven na een 

avondje stappen met vrienden. Geluk-
kig was een van de vrienden een aan-
komend arts. Hij heeft Kaspar bij 

bewustzijn gehouden en zo waar-
schijnlijk zijn leven gered. 
Kaspar woont in Nuenen, al zijn hele 

leven, samen met zijn ouders. Hij is 

heel goed uit dit ongeluk gekomen 

mede door het doorzettingsvermo-
gen van zijn ouders en van hem zelf. 
Hij heeft de afgelopen jaren weer 

opnieuw moeten leren lopen, eten, 

praten en zwemmen. Bij het zwem-
men gebeurde ook nog eens iets 

vreemds. Kaspar nam een heerlijke 

duik in het zwembad, dat ging alle-
maal goed, zwemmen had zijn lijf 

weer goed geleerd, alleen dat je onder 

water niet kunt ademen waren zijn 

hersenen even vergeten. Eén voor-
beeld hoe Kaspar de afgelopen jaren 

letterlijk en figuurlijk heeft moeten 

worstelen om zijn leven weer op de rit 

te krijgen.
De toekomst van Kaspar
Hij en zijn ouders zoeken de beste 

hulp die mensen met Niet Aangebo-
ren Hersenletsel (NAH) kunnen krij-
gen in Nederland. De hulp is er zeker 

wel maar er moet zelf goed gezocht 

worden naar gerichte en passende 

hulp. Veel organisaties werken te 

algemeen en daar gaat vaak veel kost-
bare tijd mee verloren. Sinds kort is er 

contact met het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE), een orga-
nisatie met erg veel kennis in huis op 

het gebied van NAH. Deze mensen 

zullen een assistent zoeken voor Kas 

die hem met dagelijkse zaken gaat 

helpen. Het is belangrijk dat hij een 

normaal leven krijgt met zelfstandig 

wonen en werken. Dat wonen gaat 

zeker lukken alleen het vinden van 

een leuke baan die past bij Kaspar zal 

lastiger zijn.   
Half januari is Kaspar begonnen aan 

een opleiding in Eindhoven in DTP. 

Hij krijgt privéles en er is begonnen 

met Photoshoppen. Als je Kas vraagt 

wat hij graag zou willen doen dan is 

zijn antwoord duidelijk: Werken in de 

DTP, mode, styling, reclame of foto-
grafie. Hij heeft onlangs een Canon 

spiegelreflex camera gekocht om ook 

zelf goede foto’s te kunnen maken die 

hij kan bewerken voor opdrachten. 

Hij is echter wel gebonden aan Nue-
nen voor een parttime baan maar zijn 

enthousiasme zal hem daarbij zeker 

helpen. 
Maar werk is niet het enige waar hij 

naar op zoek is. Zijn leeftijdsgenoten 

zitten in een ander leven dan dat hij 

zit. Zij volgen nog een studie of zijn 

net begonnen met werken. Op stap 

gaan met zijn vrienden lukt niet hele-
maal onder andere omdat er dan 

teveel beelden en geluiden bij hem 

binnenkomen die hij niet allemaal 

goed kan verwerken. Veel mensen uit 

Nuenen zullen Kaspar kennen maar 

dat wil niet zeggen dat hij niet in een 

soort van isolement zit. Hij zou zo 

graag met mensen in contact komen 

om over zijn leven te praten of het 

verhaal van een lotgenoot aan te 

horen om op die manier iemand 

anders te helpen. Ook wil hij graag 

een balletje slaan op de tennisbaan of 

gewoon een eind wandelen. Hij heeft 

energie genoeg, wil graag andere jon-
geren leren kennen en hij durft een 

uitdaging zeker aan te gaan. “Ik heb 

zin in een nieuwe uitdaging na 5 jaar 

genezen en stilzitten. Ik wil deel uit-
maken van de maatschappij!”In contact komen met Kaspar

Wilt u in contact komen met Kaspar 

om met hem te praten over zijn of uw 

verhaal, heeft u misschien mogelijk-
heden voor werk of stage voor Kaspar 

of wilt u gewoon een terrasje pikken 

of een balletje slaan met hem, bel dan 

naar tel. 040-2838083 of mail naar 

kkaspari@rocketmail.com. 

Kaspar wil deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Is Elvis Presley (1933-1977), de King of Rock-‘n’-roll, in Nuenen geweest? 

Het lijkt er steeds meer op. Er doen al langer geruchten de ronde in het 

Nederlandse Elvis-circuit over een geheim bezoek van de King aan Neder-

land. Dat lijkt met deze foto te worden bevestigd. De foto is recent opgedo-

ken in de beeldarchieven van Heemkundekring De Drijehornick in Nuenen.

Elvis in legeruniform bij zijn auto voor het gemeentehuis van Nuenen, 1959.

Elvis Nuenen kort heeft aangedaan.
Volgens Erwin Boot, Elviskenner uit 

Nuenen, is het bezoek van Elvis aan 

Nuenen te danken aan één van de 

minder bekende aspecten van Elvis: 

zijn bewondering voor Vincent van 

Gogh. Van Gogh verbleef van 1883 

tot 1885 in Nuenen en schilderde in 

die periode onder andere ‘De Aardap-
peleters’. Elvis herkende in hem waar-
schijnlijk zijn zielsverwant. Beiden 

waren eenzame, onbegrepen wegbe-
reiders voor nieuwe gevoelens, ideeën 

en levensinstellingen. Zij deden 

alleen maar wat zij niet laten konden; 

de één via beeld, de ander via geluid.
De originele foto is vanaf morgenoch-
tend 10.00 uur te zien op exact dezelf-
de plek als waar in 1959 Elvis stond, 

voor het gemeentehuis van Nuenen.

Vlooienmarkt in Lieshout
Dit jaar organiseert het Sint Serva-
tius gilde voor de 16e keer een grote 

vlooienmarkt in manege d’n Pear-
debak en wel op zondag 3 april. De 

vlooienmarkt begint om 10.00 uur 

en duurt tot 14.30 uur.Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 

grote secondhand shop, waar van 

alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 

een onderdeeltje ergens van of wilt u 

uw speciale verzameling uitbreiden, 

kom dan zoeken op onze vlooien-
markt. De manege vindt u langs de 

weg van Lieshout naar Mariahout.

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

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

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

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

€ 45,-
€ 65,-

ronddelinde1.indd   1 26-11-2013   11:34:07

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

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.

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

DECEMBER-AKTIE 
BIJ VINCENT VAN GOGHSTRAAT 
NUENEN!

Elke zaterdag in december om 17.00 uur wordt de prijswinnaar 
bekend gemaakt. Geen minimaal bestedingsbedrag. 
Hoe meer winkels u bezoekt, hoe meer kans!

MAAK ELKE WEEK KANS OP SCHITTERENDE PRIJZEN!
TOTALE WAARDE PRIJZENPAKKET RUIM 1500,-!

PRIJS TREKKING 7 DEC.: 
DOCKINGSTATION VOOR 
iPHONE, iPOD EN iPAD 
T.W.V. 209,99

U HERKENT DE DEELNEMENDE WINKELS 
AAN HET RAAMBILJET!
TOT GAUW BIJ VINCENT VAN GOGHSTRAAT NUENEN!
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Scouting Rudyard Kipling 
bedankt haar vrijwilligers
 
Zaterdag 23 november jongstleden was de jaarlijkse vrijwilligersavond van 
Scoutinggroep Rudyard Kipling. Aan het begin van de avond moesten de 
vrijwilligers in gepaste Oosterse kledij verzamelen bij blokhut de Hagrid 
van Rudyard Kipling waar ze werden ontvangen met een Oosterse soep en 
een poppenvoorstelling. Vervolgens werden ze verdeeld over vijf landen: 
China, Indonesië, Japan, Taiwan, en Thailand.

Door het voltooien van de verschil-
lende opdrachten, zoals Mikado, Su-
doku, vragen en hun eigen vlag te 
schilderen konden zij geld bijeen ver-
zamelen om zo op de markt of in een 
ander land hun etenswaren te kunnen 
kopen. Dat was niet altijd even ge-
makkelijk door soms niet te vertrou-
wen handelaren en de crisis van deze 
tijd. Daarna werd er op gepaste wijze 
aan tafel gegeten.

Het bestuur bedankte de vrijwilligers 
want dankzij hun kan de Scouting-
verenging elke zaterdag een uitda-
gend en variërend programma aan de 
jeugdleden aanbieden. Zij zoeken nog 
leden voor de jongste speltak, de be-
vers van vijf tot zeven jaar.

Zie ook www.rudyardkipling.nl  of 
bezoek op zaterdagmiddag de blokhut 
aan de Papenvoortse Heide 5b.

Uit d’n hoek…
ME

Molvense Erven 63, oftewel de eendjesvijver, gaat ingrijpend veranderen. 
Er komen vrijstaande woningen bij, in plaats van het water neem ik aan. Dat 
is althans het huidige plan, de derde poging.
 Ik heb zo’n dertien jaar tegenover die plek gewoond. Meneer en 
mevrouw De Jong waren de bewoners van het huis bij de eendjesvijver, 
ze verzorgden de eenden en zwarte zwanen. Op het veldje ernaast, voet-
balden we vaak. Als de bal dan in het water belandde, werd de bal er door 
meneer De Jong met een net aan een lange stok weer uit gevist.
 Ook speelden we veel in het speeltuintje bij het grasveld. Ik ga er 
nog wel eens naar toe met mijn kinderen. Van toen is eigenlijk niks meer 
over. Alleen de kuil tussen speeltuin en grasveld. Mijn basisschool was de 
Wentelwiek, op loopafstand dus.
Het was een rustige forensenwijk. Er kwam voornamelijk verkeer dat ’s mor-
gens of ’s avonds van of naar het werk ging. Overdag kwam de visboer of de 
kaasboer door de wijk. De SRV-man kwam ’s avonds. Dan had je het wel zo’n 
beetje gehad. Spannend was het er niet.
 Ik zou er best weer willen wonen. Liefst in ons oude huis.

Edwin Coolen

Verstuurd vanaf mijn iPad
Elwien Bibbe

Aan Josine:
• Gooi nog eens wat enerverend pietennieuws deze kant op. Ik heb nog 
• geen enkele pepernoot in mijn schoen gekregen en eet uit frustratie mijn eigen
• voorraadje uit het keukenkastje leeg.   Het zijn wel de lekkerste, die
• omhuld met chocola, tricolore en de truffelvariant....
• Volgens mij heb ik mij niet buitengewoon onaangenaam gedragen. Weinig 
• geweld gepleegd, alhoewel je nooit precies in kunt schatten, hoe hard 
• bepaalde klappen aankomen.... Nul verkeersboetes, en daar ben ik trots 
• op, belasting betaald en daar krijgen we straks een mooie bus voor 
• terug....

Nu jij..... 
Van Josine: 
• …mijn inspiratie als piet is al vergeven, afgelopen vrijdag al het heerlijke
• avondje gevierd dus voor mij zijn de pepernoten al richting waterzuivering....
• Wat ze er daar mee doen mag Joost weten, maar Joost is niet bereikbaar,
• zit al in de zak van de vorige sint, elk jaar een andere sint, daar word ik 
• zo moe van, hij kent mij wel en ik hem niet. Nu wachten op de bolle man
• met kerst, ook weer leuke dagen voor de waterzuivering...
• Veel eten, veel zitten en met de gebakken kerstkransjes en dikke buik
• op de bank....

Aan Josine:
•  Staat nu plotsklaps een zak voor de deur. Met daarop: zaterdag pas open 
•  maken. Morgen nog maar wat pepernoten scoren, want alles is dan voor de
•  helft van de helft. De een wat witjes en de ander wat zwart. Maar wel 
• heel flexibel, dat moet ik ze nageven…Wat had jij dan in je schoen?

Van Josine:
• Speeltjes voor de poes, snoepjes voor de vogels en plantjes voor in de tuin…
• Leuk feest voor iedereen, altijd prijs!

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Moderne wetenschap: acupunctuur 
werkt bij artrose, rugpijn en ivf
Acupunctuur heeft een pijnstillend effect bij lage rugpijn, bij artrose van de heup 
en artrose in de knie. Verder lijkt acupunctuur als aanvullende behandeling een 
positief effect  te hebben bij ivf. Hierbij was de kans op zwangerschap de belang-
rijkste uitkomstmaat. 

De Amerikaanse wetenschapper dr. Eric Mannheimer trekt voorzichtige conclu-
sies over de werking van acupunctuur bij artrose, rugpijn en ivf. Dat doet hij in 
zijn indrukwekkende proefschrift, waarop hij 7 november 2013 aan de Universi-
teit van Amsterdam promoveerde. 
Steeds meer mensen maken gebruik van aanvullende geneeswijzen als acu-
punctuur. De behoefte aan wetenschappelijk bewijs of het echt werkt, is 
daarom groot. Niet alleen onder de bevolking, maar vooral bij commissies die 
richtlijnen voor de gezondheidszorg opstellen. Die verlangen bewijzen van kwa-
liteit, voordat ze een therapie aanbevelen. Wanneer is dat bewijs geleverd? Alge-
meen wordt een systematisch overzicht van goede wetenschappelijke studies ge-
zien als de beste manier om een therapie te beoordelen. 
 
Dr. Manheimer ontwikkelde daarom systemen waarmee het eenvoudiger is 
geworden om de effecten van alternatieve en aanvullende geneeswijzen te 
onderzoeken. Voor zijn proefschrift maakte hij databases van wetenschappelij-
ke studies naar acupunctuur. Deze databases maken het vanaf nu voor weten-
schappers makkelijker om verder onderzoek te doen naar acupunctuur en an-
dere alternatieve en aanvullende geneeswijzen. 

Promovendus : E.W. Manheimer.
Titel proefschrift : Systematische reviews op het gebied van complementaire en 
alternatieve geneeskunde: belang, methoden en voorbeelden uit de acupunc-
tuur, 7 november 2013.
Promotoren : prof. B. Berman MD, prof.dr. L.M. Bouter, prof.dr. D.A.W.M. van 
der Windt , Vrije Universiteit Amsterdam.

Al 11 jaar lang licht in donkere dagen met 
Kerstdiners van Nationaal Ouderenfonds

Via de Thuiszorg, Stichting Welzijn 
Ouderen, kerken, het Rode Kruis en 
de Zonnebloem worden ouderen be-
reikt die in aanmerking komen voor 
de kerstdiners. Mensen die een eenza-
me oudere kennen, kunnen deze per-
soon opgeven bij het Nationaal Oude-
renfonds. De kerstdiners bieden 
gezelligheid tijdens de dagen waarin 
een grote groep ouderen zich extra 
eenzaam voelt en zorgen ook voor 
meer langdurige contacten. Tijdens de 
diners leren mensen vaak buurtgeno-
ten kennen waar zij ook op andere 
momenten in het jaar contact mee 
hebben. Zo leiden de kerstdiners ook 
op langere termijn tot minder een-
zaamheid.
De organisatie van de kerstdiners 
wordt mogelijk gemaakt door de inzet 
van veel vrijwilligers. Bedrijven en 
particulieren kunnen de kerstdiners 
ook sponsoren. Belangstellenden kun-

Terwijl kerst een tijd is die veel mensen doorbrengen in gezelschap van 
vrienden en familie, zijn veel ouderen met de feestdagen alleen. Het Natio-
naal Ouderenfonds organiseert daarom dit jaar voor de elfde keer kerstdi-
ners voor deze ouderen in samenwerking met Van der Valk. Het kerstdiner 
in Eindhoven wordt gehouden in restaurant vd Valk Eindhoven op woens-
dag 18 december. Landelijk krijgen ruim 3.000 ouderen een volledig ver-
zorgd diner aangeboden.

nen daarvoor contact opnemen met 
het Nationaal Ouderenfonds. Tel. 030-
6567774 of  www.ouderenfonds.nl.

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Ouderenfonds steunt ouderen in 
Nederland die het moeilijk hebben met 
concrete diensten en activiteiten. Voor-
beelden hiervan zijn de Boodschappen-
PlusBus, de OuderenOmbudsman 
(0900-6080100) en de kerstdiners. Alle 
diensten en activiteiten zijn gericht op 
het stimuleren van  sociale contacten 
en zelfredzaamheid van ouderen om zo 
eenzaamheid te bestrijden.

Glossy Nuance 
opnieuw verspreid 
in Nuenen
Lifestyle magazine biedt informa-
tieve lokale artikelen in een glossy 
jasje.

Op 5 december 2013 verschijnt de 
derde editie van het glossy magazine 
Nuance. De kwartaaluitgave brengt 
lokale achtergrondartikelen en (zake-
lijke) tips en trends gericht op de in-
woners van Nuenen en omstreken. 
Het blad wordt verspreid in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind on-
der inwoners en bedrijven. 
In deze uitgave wordt o.a. aandacht 
besteedt aan de Ster van het Nuenens 
kookgilde Soenil Bahadoer, Visionair 
en Pionier Kees Rovers, de noodzaak 
van een Voedselbank in de gemeente 
en de nieuwe wijk 'Nuenen West'.
In samenwerking met Tuincentrum 
Coppelmans worden de kerst trends 
van dit jaar uitgelicht. Nuance heeft de 
primeur met betrekking tot de geno-
mineerden inzake de verkiezing van 
de ondernemer van het jaar 2013. Ook 
wordt de winnares van dit kwartaal 
van Nuenens Mooiste bekendge-
maakt.

Daarnaast treft u de vaste rubrieken 
waarin zeer diverse onderwerpen 
worden belicht. Zo vertellen onder 
andere een notaris, advocaat en ver-
loskundige over ervaringen uit hun 
vakgebied.

Meer info
www.facebook.com/nuancemagazine,
www.nuancemagazine.nl

De Soos houdt kerstmarkt
Op 21 december houdt de Soos van  11.30  tot  14.00  uur  een kerstmarkt  in het 
gebouw, Sportlaan 12. ”Wij zijn een Soos dit is een club van verstandelijke en li-
chamelijke gehandicapten die elke donderdagavond bij elkaar komen om gezellige 
activiteiten te doen.  Dit jaar vieren wij ons 25 jarig jubileum, en om dit mooie feest 
te kunnen vieren willen we een kerstmarkt houden. Op deze kerstmarkt verkopen 
we allemaal zelfgemaakte kerst dingetjes zoals kerstkaarten, kerststukjes, cup-
cakes en nog meer mooie dingen.  Er is natuurlijk ook Glühwein en warme choco-
lademelk. We hebben ook een kleine loterij met mooie prijzen die door veel win-
keliers gedoneerd zijn. Dus we hopen dat u ons  komt bezoeken, zodat u kunt zien 
wat wij allemaal doen.” De SOOS Nuenen,  Bram, Ton, David, Rob, Lieke, Tim, Il-
se, Nicole, Saskia K, Willem-Peter, Marco, Noel, Erik Maikel, Martinelle, Maarten, 
Sjannie, Saskia R, Paul, Bianca, Fleur, Sander. Vrijwilligers, Maaike, Ellen, Vera, 
Kim, Vivian, Karlijn, Ria, Margot, Arno, Stijn, Remco, Jelle, Ralf, Ton en Jasper.                 

Kerstconcert door het        
Blue Planet Harp Ensemble

Naast bekende kerstliedjes speelt het 
harporkest sfeervol werk van onder 
andere Vivaldi, Gounod en Tsjaikovs-
ky. Een herkenbaar repertoire dat 
jong en oud in de kerststemming zal 

brengen. Het Blue Planet Harp En-
semble bestaat uit talentvolle jonge 
harpisten vanaf zeven jaar oud. Het 
ensemble staat onder leiding van Inge 
Frimout-Hei. Mo van Summeren ver-

Zaterdagavond 14 december om 19.00 uur  geeft het Blue Planet Harp Ensem-
ble een kerstconcert in feestelijke winterse sfeer in De Regenboog Sportlaan 
5 in Nuenen. Kom genieten van muziek in kerstsfeer met harp, viool en zang.

zorgt de presentatie van het kerstcon-
cert  waaraan ook het viool-harp duo 
Jasmijn van Wijnen en Judith Camp-
man een bijdrage zal leveren.

Het concert begint om 19.00 uur. Na 
afloop koffie, thee of chocolademelk 
met iets lekkers. De toegang is gratis. 
Om deze activiteiten te kunnen blij-
ven organiseren, vraagt de organise-
rende stichting ‘Vrienden van het 
Blue Planet Harp Ensemble’ na af-
loop van het concert een vrijwillige 
bijdrage.



Speciaal voor onze kleine gasten hebben wij tijdens de 

brunch diverse activiteiten en kunnen de kinderen zich 

laten schminken!!!

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

Voor meer informatie:  www.opwettensewatermolen.com  -  info@opwettensewatermolen.com

OPWETTENSE
WATERMOLEN

Nog even en dan is De Opwettense Watermolen weer sfeervol versierd, want de feestdagen zijn weer in aantocht!  
Het lijkt nog vroeg, het zonnetje schijnt immers nog volop. De voorbereidingen voor de kerst zijn al in volle gang. 

Onze mogelijkheden voor 1e kerstdag

Kerstbrunch
Met Kerst is het extra gezellig om met de hele familie te 
brunchen. Het buffet bestaat uit de volgende gerechten:

Koude gerechten : cranberry chutney, wildzwijn, ham, 
gepocheerde hele zalm, gerookte meerval, roseval salade, 
rundkerstsalade, kruidenboter met diverse soorten brood 
en koolsalade met rode bessen

Soepen : bospaddestoelen soep, wild bouillon

Warme gerechten : aardappelpuree, rodekool, stoofpeer-
tjes met kaneel, kalkoen rollade, runder sukade, hazen-
peper, kabeljauw filet met een roomvissaus, krieltjes en 
boontjes met spek

Dessert : chocolademousse, warme kersen, vanille ijs, 
verse fruitsalade, cremebrulee, omelet Sibérienne

Wij verwachten u om 12.00 uur in ons restaurant.

Prijs:  volwassenen € 37,50  
  kinderen (van 4 tot 12 jaar) € 17,50

Kerstdiner
Of liever met de familie en/of vrienden  
genieten van een heerlijk kerstdiner? 

Amuse
*  *  *
Tartaartje van verse zalm

of

Rundercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
*  *  *
Wildbouillon met fijne groenten en room met truffel
*  *  *
Kabeljauw met kreeftenjus

of

Getrancheerde ossenhaas met romige knoflooksaus 
*  *  *
Parfait van kaneel, stoofpeertje en champagne mouse met 
vanille 
*  *  *

Koffie met huisgemaakte snoeperijen 

Wij verwachten u om 19.00 uur in ons restaurant.

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

Proef en beleef 1e kerstdag in 
een prachtige omgeving bij...

Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

Hoe uitgeslapen      
         bent u?

www.tijdvoorkwaliteit.nl

Bedden testen? 
Graag!

Uw bedden 
speciaalzaak!

Voor eerlijk advies,
heldere keuzes en

duidelijke afspraken.

Kom in de ochtend;   
u het beste gevoel

en wij de meeste tijd.
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HYPOTHEKEN | VERZEKERINGEN | PENSIOENEN

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

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EurOpaLaaN 2, 5674 Ca NuENEN

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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Nuenenaren nader 
belicht...

     Hans Kuijten, 
ontwerper

Door Nannie van den Eijnden

ans is op 18 september 2003 als vormgever voor zichzelf begon-
nen. Zijn bedrijf is geboren uit het faillissement van zijn toenma-
lige werkgever. ‘Het heeft zo moeten zijn. Ik ben er vanaf dag één 
vol ingesprongen. Mijn klanten zijn ook écht mijn klanten, ze 

zijn altijd mijn kapitaal. Ik ben dankbaar dat ze voor mij kiezen‘. 

Hij werkt heel graag samen met klan-
ten met wie hij een klik heeft. Zonder 
die klik kan hij niet het juiste ontwerp 
of kunstwerk voor zijn opdrachtgever 
maken. Hij wil met de klant de top ha-
len. Samen iets goeds en groots neer-
zetten, en als creatieveling mee uit-
pakken, voor hetzelfde doel, daar 
bloeit hij van op. “Als het niet werkt, 
dan werkt het niet” zegt hij heel nuch-
ter “en dan neem ik liever afscheid van 
een klant”. De rode draad in alles wat 
hij doet is, dat hij laaiend enthousiast, 
creatief en ondernemend is, risico’s 
durft te nemen, boven het maaiveld 
uit wil steken, anders denkt en dat zijn 
ontwerpen en kunst allemaal met en-
tertainment te maken hebben. 

‘World of creation’
Het gaat goed met zijn bedrijf. Er ko-
men meer opdrachten en ze zijn ook 
groter. Zo is via via Guus Meeuwis bij 
hem terecht gekomen met de vraag 
om een concept voor zijn podium en 
optreden in 2014 te bedenken. En 
voor het grootschalige dansevene-
ment Tomorrowland ontwerpt Hans 
voor de derde keer het podium. Dat is 
gekozen tot het beste ‘live event’ ter 
wereld. Er zijn 210.000 kaartjes be-
schikbaar en er willen 2,5 miljoen 
mensen naar toe. Slaat hij met zijn 
ontwerp de plank mis, dan is er geen 
tijd om het opnieuw te doen, want er 
staat meteen een opdracht achteraan 
gepland. Belangrijk voor Hans is om 
op tijd rust te creëren en zaken af te 
staan. Zo is er Judith nu voor het be-
heer van zijn kunst en de publiciteit op 
Facebook. 

Hij werkt als zelfstandige voorname-
lijk alleen en heeft geen klankbord. 
Deze groeifase nodigt hem uit tot na-
denken: hoe wil ik verder met mijn on-
derneming? Hij wil van ‘Hans Kuijten, 
world of creation’, een merk maken. 
“Ik wil iets opbouwen met mijn be-
drijf. De klanten komen voor mijn cre-
ativiteit. Ik zet de ideeën en grote lij-
nen uit en werk ze uit, maar het moet 
niet van mij alleen afhankelijk zijn”. 
Het kunstwerk dat hij heeft gemaakt 
voor het gala van de oudprinsen is een 
goed voorbeeld van hoe hij zijn steen-
tje wil bijdragen. “Ik functioneer het 
beste als ik kan helpen en op de ach-
tergrond aanwezig ben”. 

Oudprins
Hans is zelf carnavalsprins ‘Crehansa’ 
geweest in 2012, samen met zijn beste 
vrienden Arno en William Verhallen. 
“Dat was supergaaf. Een creatieve ont-
ploffing, met een vette knipoog naar 
m’n vak. Een gethematiseerde theater-
show met acteurs, een fantastische 
openingsact en geweldige muziek. Ik 
heb er veel energie van gekregen en 
heel veel mensen leren kennen. Tot op 
de dag van vandaag krijg ik er leuke re-
acties op” vertelt Hans lachend. “Men-
sen werden er blij van”. Hij heeft er ook 
iets van geleerd: spreken in het open-
baar. “Je staat er heel anders” bekent 
Hans “en ik heb het altijd moeilijk ge-
vonden om ‘en plein publique’ iets te 
zeggen. Toen moest ik wel. Een gezon-
de spanning is dat. Het heeft me zelf-
vertrouwen gegeven. Nu word ik ge-
vraagd voor lezingen en heb ik twee 
keer les gegeven op een school”.

Fantasiewereld
Zijn ontwerpen kan hij goed presente-
ren; daar heeft hij geen moeite mee. 
Hij moet er wel achter staan, achter 
wat hij creëert. En kan wat hij heeft 
geschetst ook geproduceerd worden? 
Dat vind hij het allerbelangrijkste. Dat 
is ook de kick. “Het begint met een wit 
vel papier. Je ontwerpt voor degene die 
tegenover je zit. Ik heb wel een kap-
stok nodig, een thema of idee”. Hans 

ontwerpt vooral een beleving, een ge-
voel. Voor de inrichting van de hotels 
van Van der Valk is dat bijvoorbeeld 
het gevoel van thuiskomen. “Dan te-
ken ik geen hippe inrichting met mo-
derne led-verlichting, maar kies voor 
een warme sfeer, die veiligheid uit-
straalt en leuke hoekjes, die je als het 
ware kunt ontdekken”. 

Hans ziet zichzelf niet als een vernieu-
wer of uitvinder. Hij creëert vooral 
sfeer in opdracht van de horeca- & ho-
telwereld en voor de entertainment-
sector. “Ik ben een fan van pretparken 
en nieuwsgierig hoe die fantasiewe-
reld is gecreëerd. Waar is dat op geba-
seerd, die illusie, dat spektakel? Ik kijk 
naar de techniek en het verhaal dat er-
achter zit. Met mijn ontwerpen wil ik 
mensen meenemen in een verhaal, 
hen uit de dagelijkse sfeer halen. 

Vroeger ging hij veel op reis om zelf 
uit de dagelijkse leefwereld te stappen 
en inspiratie op te doen. “Kijken, kij-
ken, kijken”. Van alles meemaken, 
proeven. Daar heeft hij minder tijd 
voor. Zijn inspiratie haalt Hans nu 
vooral uit Google (afbeeldingen zoe-
ken, dat is heilig), boeken, tijdschrif-
ten, vakbladen, een nieuw hotel be-
zoeken en mensen. Om te ontspannen 
schildert Hans. En dat gaat er al net zo 
enthousiast aan toe; de spetters op de 
muur van zijn studio zijn daar de stille 
getuigen van.

Hans exposeert momenteel met zijn 
schilderijen in Het Klooster tot 1 janu-
ari 2014. www.hanskuijten.nl

Sunny Blues Nuenen:
Little Steve &   
the big Beat
Op zondag 8 december speelt in het 
kader van Sunny Blues Nuenen Little 
Steve & the Big Beat op in Diner Café 
Zinn. Little Steve & the Big Beat is 
eind 2012 begonnen met spelen en ge-
baseerd rondom het gitaarspel en de 
zang van 'Little' Steve van der Nat. 
Hun muziek kan getypeerd worden als 
blues met een stevige blazerssectie en 
wat soul. Invloeden zijn verschillende 
blues en soul artiesten als Freddie 
King, Johnny ‘Guitar’ Watson, Claren-
ce Carter en Jimmie Vaughan.
De band bestaat naast Little Steve uit: 
Martijn 'Tinez' van Toor (Tinez Roots 
Club) op tenorsax, Bird Stevens (the 
Big Four Quintet, Different Tacos) op 
bas gitaar en Guido Willemsen (Mike 
& the Mellotones, the Backbones) op 
drums.

Sunny Blues Nuenen: Little Steve & 
the Big Beat. Zondag  8 december, 
vanaf 15.30 uur in Dinner café Zinn 
aan het Park 61 te Nuenen. Zie ook 

ww.sunnybluesnuenen.nl.

H

OBS de Rietpluim    
bakt ze bruin voor 555
 
De groepen 4 zijn het afgelopen thema gestart met een beroepenmarkt. In 
kleine groepjes bezochten de kinderen de markt waar zij veel informatie 
over verschillende beroepen konden krijgen.

In de groep werden mini lessen gege-
ven waardoor kinderen een kijkje kon-
den nemen in de wereld van beroepen 
van vroeger en van nu. De tandarts 
kwam in de klas en de bakkerij werd be-
zocht. De bakkerij, dat moest het wor-
den! Daarna werden allerlei vragen be-
antwoord in het Bakkerijmuseum. 
 
Graag wilden de kinderen de praktijk 
ècht in de klas brengen, de echte wereld 
binnenhalen: een verkoop activiteit 
die past bij het thema. Er werd beslo-
ten om een eigen appelflapbakkerij op 
te zetten. Er werd een heerlijk recept 
gezocht en gelezen: wat is er nodig en 
hoe maak je de beste appelflap? Kin-
deren gingen naar de winkel om de 

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

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

RABO Dommelstreek verzaakt zorgplicht
Een heel goede bekende van mij is het slachtoffer geworden van een gemene oplich-
terstruc. Eind augustus heeft zij ingelogd op de RABO internetbankierensite en zij 
trof op die site in haar berichten box een mailtje aan met het verzoek om in verband 
met veiligheid enkele handelingen te verrichten. Door onverwacht bezoek heeft zij 
deze sessie afgebroken. Enkele weken later wordt zij gebeld door ene Karin de G die 
zich bekend maakt als medewerkster van het RABO hoofdkantoor in Utrecht. Zij 
weet precies te vertellen dat het eerdergenoemde mailtje was geopend, noemt alle 
bankgegevens van betrokkene op inclusief haar pasnummer en verzoekt haar de vei-
ligheidssessie samen met haar af te maken. Nietsvermoedend gaat zij hier op in met 
als triest resultaat dat, nadat het gesprek was beëindigd, haar banksaldo aanzien-
lijk lager was.

Betrokkene heeft aangifte gedaan bij de politie en natuurlijk RABO Dommelstreek 
op de hoogte gesteld. De bank verzekerde haar het gebeurde te onderzoeken. Vervol-
gens hoort zij na 6 weken communicatiestilte telefonisch dat de bank geen blaam 
treft en derhalve ook niet tot schadevergoeding zal overgaan. Als zij vraagt om dit te 
bevestigen wordt haar verteld dit schriftelijk aan te vragen. Zij doet dat per omgaan-
de en weer blijft het wekenlang stil. Vervolgens stuurt zij een brief naar de directeur 
van RABO Dommelstreek met het verzoek om een gesprek. 

Tijdens het gesprek met de directeur op 28 november stelt RABO Dommelstreek dat 
op een klein bedrag na niets meer kan worden teruggehaald en dat politie en justitie 
nu verder met de zaak bezig zijn. RABO Dommelstreek kan verder niets meer voor 
haar doen want een intern onderzoek heeft uitgewezen dat de bank geen mailtje met 
betreffende strekking in haar berichten box heeft gezet. Deze uitspraak wordt met 
geen enkel bewijs gestaafd. Hoe dat bericht dan wel in de internetbankieromgeving 
van betrokkene terecht is gekomen kan ook niet worden uitgelegd. Wel wordt gesteld 
dat het een aanname van het slachtoffer is dat de bank haar internetbankierensite 
niet voldoende heeft beschermd. 

Bovenstaande is volgens de directeur van RABO Dommelstreek voldoende reden om 
niet tot enige schadeloosstelling van welke aard dan ook over te gaan. Een brief met 
deze strekking werd door hem tijdens het gesprek overhandigd.

Erg merkwaardig dat RABO Dommelstreek geen enkele verantwoordelijkheid neemt 
nadat frauderende indringers, die gebruik hebben gemaakt van de RABO internet-
bankierensite, een rekeninghouder een aanzienlijk bedrag afhandig hebben ge-
maakt. Nee, RABO Dommelstreek legt de schuld helemaal bij de klant en komt deze 
op geen enkele wijze tegemoet. Verder is het langdurige proces en zeker ook de manier 
van communiceren met betrokkene niet bepaald klantvriendelijk. Naar mijn me-
ning schiet RABO Dommelstreek ernstig tekort in haar zorgplicht om klanten te vrij-
waren tegen fraudeurs en vervolgens nogmaals in de afhandeling van deze onver-
kwikkelijke zaak. Van een plaatselijke bank mag je toch wat anders verwachten.

Rens van den Nieuwenhof, Het Kempke 5,  
5672 PL  Nuenen. Tel: 040-2835321.

De meeste Nuenense afdelingen van landelijke politieke partijen willen dat Nue-
nen wordt opgeheven als zelfstandige gemeente. De PvdA komt er openlijk voor 
uit,  CDA, VVD en GroenLinks laten hun voorkeur blijken door warme argu-
menten voor opheffen van de gemeente.
 
In Eindhoven hebben ze minder concurrentie van lokale partijen. Maar er is een 
betere oplossing voor fuseren, dat is samenwerken in netwerken.
Het fuseren van organisaties maakt het werk complexer, dus duurder. 
Als onze gemeente meer deelneemt in netwerken van gemeenten, kunnen ze 
steeds op dat vlak samenwerken waar het goed lukt, in dat netwerk. In een net-
werk kies je alleen de effectieve oplossingen. Als het niet werkt, zoek je een ander 
netwerk, daarom is samenwerken in netwerken goedkoper, het reduceert com-
plexiteit.

Nu maken Nuenense politieke partijen meer dan gemiddeld ruzie, waardoor ze 
veel geld verspillen. Ruzie is complexiteit waar  je samen niet uit komt.
Dit heeft 2 oorzaken
1. Burgers, wij dus, laten onze politici veel te veel aan klooien en ruzie maken, 
zonder dat we er iets van zeggen of ingrijpen. Onze politici hebben onze hulp no-
dig, maar ze laten dat te weinig toe.
2. En onze gemeentepolitici kijken veel te weinig naar andere gemeentes, waar ze 
wat van kunnen leren. Het samenwerken in netwerken.
Nuenen werkt al samen op ambtelijk gebied, voor zorg, verkeer en wonen. De suc-
cesvolle netwerken van de SRE.
Bevraag die politici dus vooral op hoe goed ze willen luisteren en hoe hun visie is 
op het benutten van netwerken van gemeenten, dat bespaart ons geld.
Hoe goed kunnen en willen lokale partijen over de schutting kijken?

Henk Daalder, Sellesakker 6, 6674 WE Gerwen. 
Teleurgesteld lid van GroenLinks

Smartphones blijven aan   
bij Silvester in Het Klooster 
Op donderdag 12 december ontvangt Het Klooster Silvester (bekend van caba-
retduo Arie & Silvester) met zijn voorstelling ‘In De Lift’. Een voorstelling waar 
hij een speciale App voor heeft ontwikkeld, telefoons zijn in deze voorstelling 
dus juist toegestaan. In tijden van verval, recessies en geweld zit Silvester ge-
woon in de lift. Maar: hoe hoger je komt, des te dieper je kan vallen.
De voorstelling is op donderdag 12 december te zien in Het Klooster en begint 
om 20.15 uur. Toegangskaarten zijn € 17,50 en te bestellen via www.hetklooster.
org of van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur telefonisch 
te reserveren via het tel.nr. 040 -284 33 99.

Hans Kuijten.

benodigde boodschappen te doen. 
Daarna konden ze samen de prijs be-
palen van 1 appelflap. Het bakken 
werd gestart. Wegen, verdelen, lezen, 
vouwen, rekenen, tijd instellen en 
proeven om de bestellingen goed te 
kunnen verwerken. De bestellijst bij 
de klas stond helemaal vol! 

Na een paar weken werken in de eigen 
bakkerij hebben de kinderen in de 
kring besproken wat ze met de winst 
uit de bakkerij zouden willen doen. 
Unaniem werd gekozen voor donatie 
aan giro 555 voor de Filippijnen. 

Een mooi gebaar na een lekker en 
leerzaam thema.



KERSTBOMEN
VERKOOP:
VRijdag: 6 + 13 + 20 dEcEMBER
zaTERdag: 7 + 14 + 21 dEcEMBER
VaN 09.00 TOT 19.00 uuR

compleet assortiment 
met of zonder kluit,
Wij brengen uw kerstboom
geheel gratis thuis* en pakken
hem tevens vakkundig in.

Bij FaM. VaN ROOij
Papenvoortseheide 3, Nuenen
Telefonisch bestellen kan ook,
op 040 - 283 31 01 of 06 - 10 42 53 35
* Alleen in de gemeente Nuenen c.a.

Zo kunt U ons 
bereiken:

Be
ek

st
ra

at

Smits van Oyenlaan
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Prinsenweier
Papenvoortseheide 3
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Laan ter cattenNuenderbeekselaan
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Gouden Kalf

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

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

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

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

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

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

●  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.

AANGEBoDEN: Hulp in de 
huishouding. Tel: 06-84430153.

opENhAARD hout 
11 ZaKKEN HaLEN, 10 
BETaLEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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

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

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KErsT
bOmEn

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

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

NINA BoBo kINDER-
opvANG Kleinschalige kin-
deropvang (0-12jr) in huise-
lijke sfeer. Deskundig, ook 
Kindercoach en Bijzondere 
opvang. 7 Dagen flexibele 
tijden en gunstige tarieven, 
Geldrop-Eindhoven e.o. www.
ninabobo-kinderopvang.nl 
Tel.: 040-2127801 mobiel: 06-
23694136.

8 DEc. vLooIENMARkt 
Sporthal Tivoli, Geert Groot-
estraat 72. Eindhoven. 9-16 
uur. 90 kramen bomvol! € 2 
p.p. 06-20299824.

DRuIF SNoEIEN? Deze 
maand kan het nog! Tuinont-
werpen “Irene de Jong” voor 
Ontwerp, advies en Onder-
houd. Bel: 06-48 68 26 12.

tE koop: kERStBoMEN 
van mini tot maxi, voederbie-
ten € 10,- per  100 kilo, verse 
eieren, wilde bijenhoning, 
aardappels. Bij Fam. van Ba-
ren, Boord 30. Tel: 2836270.

De feestdagen komen eraan! 
Daar horen natuurlijk de mooi-
ste nagels bij. Beau4Nails 
Nagelsalon in Nuenen 
zorgt ervoor. Gel polish 
behandeling in december 
van € 31,50 voor € 25,00. 
Telefoon 06-41400359. www.
Beau4Nails.nl

WoENSDAG 11-12-13, 
15 tot 17 uur kerstin-
loop (info + hapjes) Berg 
26a. RSVP www.aktravilla.nl

GEvRAAGD: ENthou-
SIAStE pEutERLEID-
StERS/vRIJWILLIG-
StERS voor onze speelza-
len in Nuenen en Gerwen, 
2x per week een dagdeel. 
Diploma niet vereist, leeftijd 
20 t/m 50+. Voor informatie 
Stichting Kinderspeelzalen 
Nuenen: tel. 06-42726542.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.stichtingcan.nl
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kijkt ook naar je uit

Goed voornemen: creatief aan de slag in 2014! 
Vanaf januari starten diverse korte cursussen. 
Neem eens een kijkje op de website  en schrijf 
je snel in. We kijken naar je uit!

in 2014

iedereen CAN

Het Klooster
Park 1, Nuenen

*NIEuW! JApANSE FAcE-
LIFt MASSAGE, huidver-
jonging op natuurlijke wijze. 
Combinatie massagetech-
nieken en speciale maskers. 
Maak nu een afspraak. INStI-
tuut ZILvERSchooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

*pERMANENt MAkE-up! 
altijd een verzorgd uiterlijk. 
Voor perfecte wenbrauwen ook 
hairstroke methode, eyeliners. 
lipliners. al 15 jaar ervaring 
GGD- gecertificeerd. INStI-
tuut ZILvERSchooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

*LASt vAN ovERBEhA-
RING? Permanent ontharen 
mbv. DIoDE LASER; de 
beste methode voor ontha-
ren, ook elektrisch ont-
haren, nu beginnen volgen-
de zomer niet meer scheren! 
Vergoeding door ziektekos-
tenverzekeraar mogelijk. Ook 
voor mannen! INStItuut 
ZILvERSchooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl. 

*EINDE AAN vEtRoLLE-
tJES, met ultrageluid. 
het alternatief voor li-
posuctie! SBS 6 elke zon-
dag 12.25 uur. Bel voor 
een proefbehandeling 
met de LIpo II. afslan-
ken advies op maat. INStI-
tuut ZILvERSchooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

KERSTBOMEN
BLAUWSPAR & NORDMANN

KERSTSTUKJES
SNiJBlOEMEN & BOEKETTEN
KERSTwORKShOpS
in december. Diverse datums 
en tijden. Schrijf je nu in!
Bezoek ons op facebook:

www.facebook.com/tuinders
bedrijfAndrevanRooij
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‘Far From Over’  
in Café Ons Dorp
 
Zaterdag 7 december treedt de clas-
sic pop- en rockband ‘Far From 
Over’ op in Café Ons Dorp aan de 
Parkstraat in Nuenen. Na de finale-
plaats in de gerenommeerde band-
wedstrijd ‘The Clash of the Cover-
bands’ is de band verder gegaan met 
een nieuwe formatie.
 
Een nieuwe bassist en een nieuwe zan-
ger. De zanger, Jean-Louis Finta uit 
Aarle Rixtel,  kent u wellicht nog van 
zijn deelname aan ‘The Voice of Hol-
land 2012.’ Verder heeft de band met 
zangeres Novi ook een Nuenense in 
haar midden.
 
Met een vernieuwd en nog uitdagen-
der en boeiender repertoire staat de 
band deze week met een ‘nieuwe start’ 
op het podium. Met nummers van on-
der andere Toto, Queen en Pink Floyd 
weet de band op muzikaal hoog ni-
veau het publiek te vermaken met een 
mooie show.
  
Iedereeen is van harte welkom om ze 
te steunen  tijdens de  nieuwe start in 
een intieme setting en te komen ge-
nieten van een avondje goeie muziek! 
Locatie; Café Ons Dorp, Parkstraat 1 
in Nuenen. Aanvang 21.30 uur en de 
toegang is gratis.

Seniorenvereniging KBO 
Lieshout in de feestmaand
Een zak met bijzondere surprises staat vrijdag 6 december klaar voor de 
deelnemers aan de kienavond in het Dorpshuis. Vanaf 20.00 uur worden de 
nummers voor de prijzen weer opgelezen. De zaal is vanaf 19.00 uur open. 
De dagtocht naar de kerstmarkt in Münster  is inmiddels volgeboekt. Op 10 
december vertrekt de volle bus om 10.00 uur vanaf het Dorpshuis naar deze 
prachtige, historische stad. 

Een traditie is het maken van kerst-
stukjes voor de zieken en voor de ver-
siering van de kerstviering. Op maan-
dag 16 december zijn vrijwilligers 
hiervoor van harte welkom bij Jo van 
den Biggelaar aan de Schutsstraat 37 
in Lieshout. Vanaf 10 uur ‘s morgens 
en/of half twee ’s middags. Laat het 
even weten bij Jo, tel. 0499-422117, of 
bij de Inloop. Bruikbare spullen zoals 
groen, kaarsen, linten zijn bijzonder 
welkom. Doe gezellig mee, onder het 
genot van koffie of thee.
Op dinsdagmiddag 17 december viert 
KBO Lieshout het kerstfeest in Zaal 
de Koekoek aan de Dorpsstraat. De 
zaal gaat om 13.30 uur open, de vie-

ring begint om 14.00 uur. Veel sfeer-
volle kerstmuziek beloven de optre-
dens van Seniorenkoor Vogelenzang 
en een beroepsensemble van viool en 
piano. Pastor Wester zal de kerst-
boodschap uitspreken. In de pauze is 
er een loterij en de middag wordt be-
sloten met de kerstmaaltijd. Aanmel-
den kan bij de Inloop.
Noteer vast in uw agenda: Nieuw-
jaarsinloop in  Zaal de Koekoek op 7 
januari 2014, 10.00 uur.

Sinds het ingaan van de wintertijd is er 
geen avondinloop meer. De Inloop is 
iedere dinsdag, ’s morgens van 10.00 
tot 11.30 uur in het Dorpshuis. 

Van grote 
financiële ellende 
naar een positief 
vooruitzicht
Hoe is het mogelijk. Een toelichting 
door de heer Peter Uipkes, met aan-
vullingen van de heer Chris Eeuw-
horst.

Een ieder is welkom op woensdag 11 
december tijdens het Liberaal Café in 
Café Ons Dorp aan het Park.

Repair Café Lieshout
 
De Dorpsraad van Lieshout organiseert op woensdag 11 december 2013 het 
maandelijks Repair Café in Lieshout. In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 draait 
het dan allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 16.00 uur 
staan diverse vaklieden klaar, gereedschap en materialen zijn aanwezig. Kleding, 
kleine houten meubelstukken, fietsen en klein huishoudelijk elektrische appara-
tuur kunnen daar allemaal een tweede kans krijgen. Alles wat niet meer werkt, is 
welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie.

Door repareren te promoten wil de Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan het 
verkleinen van de afvalberg. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in 
het systeem. Met het Repair Café wil de Dorpsraad daar verandering in brengen. 
Het Repair Café is voor alle inwoners van Laarbeek. Het dient ook om bewoners 
op een andere manier met elkaar in contact te brengen en laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Kijk ook op www.dorpsraad-lieshout.nl of op www.repaircafe.nl.

VIPS op de Sinterklaashof
Ieder jaar ontvangt Sinterklaas een aantal speciale gasten op de Sinterklaashof en 
Diego is er één van. Met accordeonspel, dansjes met de Pieten, cadeautjes en na 
afloop pannenkoeken voor iedereen hebben alle gasten het prima naar hun zin 
in de tot residentie van de Sint omgetoverde Weverkeshof. Het Sinterklaasfeest 
voor de meervoudig gehandicapten is een initiatief van de Wensstichting Sha-
majo. 

Meer over de stichting en wat zij doen voor meervoudig gehandicapten is te vin-
den op www.shamajo.nl. 

Politieberichten
Hennep-resten gedumpt
De afgelopen week werden er resten van hennep gedumpt aan de Vorsterdijk. 
Het is de 2e keer binnen een maand dat op deze locatie afval van hennepkweke-
rijen werd aangetroffen.

Vernieling auto
Van een op het Puyven geparkeerde auto zijn in de nacht van 22 op 23 november 
alle banden vernield. 

Inbraken woning
Op 23 of 24 november werd ingebroken in een woning aan de Zandschel. Via een 
raam werd de woning binnengeklommen. Uit de woning werden sieraden en 
computers ontvreemd.

Een woning aan de Molvense Erven was op zaterdagavond 24 november doelwit 
van inbrekers. Via een afvalcontainer werd op het platte dak van de woning ge-
klommen. Via braak is men binnen  gekomen. Er werden computer- en commu-
nicatieapparatuur gestolen.

Voordeur open, niemand thuis
Een toevallige voorbijganger meldde in de avond van 24 november dat de voor-
deur van een woning in Nuenen-Oost open stond. Omdat deze melder dacht dat 
er misschien was ingebroken ging de politie ter plaatse kijken. De voordeur van 
de woning stond inderdaad helemaal open en er bleek inderdaad niemand in de 
woning aanwezig te zijn. Van inbraak was geen sprake. De politie heeft de wo-
ning afgesloten nadat ze telefonisch contact hadden gehad met de eigenaar van 
dit huis. 

Inbraken in auto's
In de nacht van 24 op 25 november werd in een auto aan de Beekse Tuin inge-
broken. Het dashboard werd uit de auto gesloopt. De ingebouwde navigatie 
werd uit deze auto gestolen. In dezelfde nacht waren ook auto's aan de Noorder-
klamp en Schepen van Tongelrelaan en de Laan van Nuenhem doelwit van een 
dergelijk feit.
 
Verdachte van heling aangehouden
De politie heeft in de avond van  27 november een 18-jarige inwoner uit Nuenen 
aangehouden. Hij reed op een fiets die in Tilburg gestolen was. Tegen deze ver-
dachte is proces-verbaal opgemaakt. 

Inbeslagname auto
De eigenaar van een auto die op 28 november door de politie op de Smits van 
Oyenlaan werd gecontroleerd bleek nog een flinke belastingschuld te hebben. 
De auto van deze 43-jarige Helmonder werd in beslaggenomen. 

KBO Kienavond 
Lieshout
Op vrijdag 6 december om 20.00 
uur wordt er in het Dorpshuis Lies-
hout weer de KBO Kienavond 
gehouden.

Op deze bijzondere vrijdagavond (Sin-
terklaas is vandaag jarig!!) kienen we 
in het Dorpshuis. Maar niemand hoeft 
bang te zijn: Zwarte Piet heeft laten 
weten dat hij er dit jaar niet bij zal zijn. 
Wel heeft hij een grote zak vol heel bij-
zondere surprises afgegeven met het 
verzoek die aan de deelnemers te 
schenken.  Bovendien wordt er ge-
kiend om heel mooie prijzen. Het kie-
nen begint om 20.00 uur en de zaal 
van het Dorpshuis is open vanaf 19.00 
uur. Ingang is bij de Heuvel via Kerk-
hofpad. U bent van harte welkom. 

Kerstactie Gezamenlijke Kerken

‘Zorg voor elkaar’
Ook dit jaar willen de Diaconieën van de Gezamenlijke Nuenense Kerken 
voor een aantal Nuenense mensen/gezinnen een kerstpakket aanbieden 
onder het motto "Zorg voor elkaar". 

De pakketten zijn bestemd voor inwo-
ners van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten waarvan door de werkgroep 
wordt gedacht dat een dergelijk pak-
ket, gezien de financiële situatie, zeer 
welkom zal zijn. Maar daarnaast den-
ken ze ook aan mensen die in het afge-
lopen jaar een zwaar en pijnlijk verlies 
van een van hun dierbaren hebben 
meegemaakt én aan mensen die van-
wege hun persoonlijke situatie ‘extra 
aandacht’ verdienen. Door deze gezin-
nen/personen een bescheiden aan-
dachtspakket aan te bieden, hoopt de 
werkgroep dat ook voor hen de ko-
mende feestdagen wat extra glans zul-
len krijgen. 

Medewerking Nuenense supermark-
ten
Ook voor dit jaar hebben de super-
markt Albert Heijn (Parkstraat), su-
permarkt Albert Heijn (Kernkwar-
tier), supermarkt C-1000 Ton 
Grimberg (De Smidse), supermarkt 
Jan Linders (Vincent van Goghstraat) 
en supermarkt Jumbo (Kernkwar-
tier) hun loyale medewerking aan 
deze actie toegezegd. 

Verloop van de inzamelingsactie
Op zaterdag 14 december a.s. zult u 
bij het doen van uw boodschappen bij 
de hierboven genoemde supermark-
ten door vrijwilligers van de Nuenense 
Kerken worden aangesproken met de 
vraag of u wat extra’s wilt kopen in 
verband met deze kerstactie. Als 
“hulp” krijgt u dan een soort bood-

schappenlijstje aangereikt met daarop 
een aantal artikelen waaruit u uw keu-
ze kunt maken. Wanneer u dan de kas-
sa gepasseerd bent, kunt u uw extra 
artikel(en) in de daarvoor gereed-
staande dozen/kratten deponeren. In 
de week van 16 december worden 
door een aantal vrijwilligers de kerst-
pakketten gemaakt en daarna be-
zorgd.

Nuenenaren voor Nuenenaren
De actie is bedoeld voor onze eigen 
Nuenense mede-inwoners. Het is in 
deze zin een actie met een doel ‘dicht-
bij’ namelijk mensen uit onze eigen 
Nuenense samenleving. Kerkbetrok-
kenheid of levensbeschouwelijke ach-
tergronden spelen hierbij geen rol. Het 
mooie van deze actie is dus dat deze 
georganiseerd wordt dóór en vóór Nu-
enense mensen.

Wilt u geld geven in plaats van levens-
middelen ten behoeve van deze actie? 
Ook dat kan. Dit geld wordt dan ge-
bruikt om het kerstpakket extra feeste-
lijk te maken. 
Wie hiervoor kiest, kan geld overma-
ken op bankrekeningnummer 5166865 
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente 
Nuenen o.v.v. ‘kerstpakketten‘.

Voor meer info
Klara Jansen (2833434); 
k.jansenboshuizen@onsnet.nu; 

Theo Swinkels (2833514)
t.swinkels01@onsnet.nu.

ZANGERS
BRABANT
DE

ENTREE

15.00 - 17.00

Zondag 8 december

parkhotelaubergevincent

Parkhotel
Auberge Vincent
Park 69
5671 GC Nuenen
T: 040 290 63 90
E: info@aubergevincent.com
W: www.aubergevincent.comW: www.aubergevincent.com

Over de Brabantzangers

Mannenkoor Brabantzangers E.D.M.K. is op 1 
september 1945 door de heer Chris Schäfer, 
tevens de eerste dirigent, als Eindhovens Dubbel 
MannenKwartet opgericht. Later werd, door groei 
van het aantal leden de naam van het koor 
omgedoopt tot mannenkoor Brabantzangers  omgedoopt tot mannenkoor Brabantzangers  
E.D.M.K. Het repertoire is veelomvattend: veel 
oorspronkelijke liederen in Slavische talen, 
Italiaans, Spaans, Engels, Duits, Frans en natuurlijk 
ook in de Nederlandse taal, alsmede opera- en 
operettestukken. Daarnaast hebben de 
Brabantzangers E.D.M.K. een uitgebreid religieus Brabantzangers E.D.M.K. een uitgebreid religieus 
repertoire in de muzikale bagage.

Bonte avonden  
bij CV De Wetters
Wegens het enorme succes van de 
afgelopen jaren, organiseert Carna-
valsvereniging De Wetters dit jaar 
niet een maar twee bonte avonden. 
Deze vinden plaats op zaterdag 18 
januari en vrijdag 28 februari.

Voor beide avonden is een verschillend 
maar avondvullend programma samen-
gesteld, met optredens van vele beken-
de tonproaters, zoals Jan Strik, Ad Ver-
meulen, Rob Scheepers (Sterksel), 
Frans Bevers, Hans Eijkemans, Freddy 
vd Elzen en Berry Knapen. Naast duo 
Plusminus zullen ook de oud-prinsen, 
Dames van de raad van 11 en de dans-
mariekes het podium betreden. De mu-
zikale omlijsting is in handen van de 
Wettertetters. Beide avonden worden 
afgesloten met een optreden van een 
bekende zanger waarbij gedanst kan 
worden tot in de late uurtjes in de resi-
dentie ‘T Kleurenpallet. Het worden su-
pergezellige avonden. De kaartverkoop 
voor beide avonden is gestart op 1 de-
cember. Kaarten à 10 euro per avond 
zijn te verkrijgen bij: Rianne Verhoe-
ven, Soeterbeekseweg 3 Nederwetten 
06-13700648. Het programma start om 
19.40. De Residentie is open vanaf 19.00 
uur. Alle plaatsen zijn zitplaatsen.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

Elke woensdag
14.00-17.00 uur Rikken en Jokeren

Jo van Dijkhof
20.00 uur kienavond 

Café Zaal Koekoek Lieshout

Vrijdag 13 December
21.00 uur Schafrath Live:

Bluesrock Band “Out of the Blues”

Zondag 15 december 
11.00-16.00 uur Kerstmarkt 

 “De Dorpswerkplaats” 

Maand december
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

ingang sportpark De Lissevoort
Expositie Kunst aan de Berg 51, 

Expositie Hans Kuiten Het Klooster

Vrijdag 6 december
20.00 uur Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind
20.00 uur KBO Kienavond 

Dorpshuis Lieshout 

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 5 december
09.30-11.30 uur ComputerCafé: Wacht-

woorden onthouden of opslaan?
Bibliotheek Nuenen

Zondag 8 december
13.00 uur Ierse Sessie Weverkeshof

16.00 uur De band Maxpoint
Café Ons Dorp

19.00 uur Wereldlichtjesdag

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

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

Zaterdag 7 december
21.30 uur Far From Over, pop/rock 
classics coverband Café Ons Dorp

Donderdag 12 december
Afscheid in Nuenen van Niek van der Zan-
den, voorzitter van Eenbes Basisonderwijs

17.00–19.00 uur inloopcafé OCN
De Pinckart 54 in Nuenen.

Donderdag 12 december
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Orde op de PC
Bibliotheek Nuenen

Maandag 9 december
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Digitale Camera Bibliotheek Nuenen
13.00-16.00 Amnesty Int. petitieonderte-
kening en fakkelwake op de weekmarkt 

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

Einde van het verzorgingstehuis? 
 Het Klooster.

Zaterdag 14 december
20.00 uur Concert 4 Nuenense 

Muziekverenigingen Het Klooster

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

Het Klooster

Vrijdag 13 december
20.15 uur Die dikke van Petazzie! Oude-

jaarsconference
Het Klooster

Zaterdag 14 december
10.00 uur Veulenkeuring

centrum van Gerwen
Inzamelingsactie Nuenense Kerken

Supermarkten Nuenen

Zaterdag 14 december
19.30 uur Kerstsamenzang

Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia en 
Seniorenkoor De Vrolijke samenzang

St. Clemenskerk Gerwen

Zaterdag 14 december
10.00-16.00 uur Kerstmarkt 

 “De Dorpswerkplaats”
19:00 uur Kerstconcert Blue Planet Harp 

Ensemble De Regenboog 

Kerkberichten

Zondag 15 december
14.00 uur Kerstconcert op Weverkeshof

16.00 Prinsenbal De Stemkes
Café De Stam

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 7 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker dhr. J. Deckers.
Zondag  8 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pasto-
raal werker dhr. J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 7 december 18.30 uur: Marie 
en Johan van de Langenberg-van Gef-
fen; Piet Elzenga; Henk Vinke en Har-
rie Vinke.
Zondag 8 december 11.00 uur: Leentje 
van Lieshout-Coolen; Jac Hamers; 
Bob Stultiens; Tonnie Merks (vanwege 
verjaardag); Piet van Heijst; Betsie van 
Kessel-van den Broek; Piet Geven; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen 
(vanwege St Nicolaas); overleden ou-
ders Poulissen-Harweg; Toon Aarts; 
Overleden ouders ten Eikelder en Jac-
queline; Beppie van Lent- Paulissen.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Bodile 
en Fabrice Tremio en Costa Caboni, 
De Vroente 54. Wij wensen de familie 
van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn overleden Cato 
de Brouwer-Bartels, Margot Bege-
manstraat 9, Paula Bouwmans-Bijs-
terveld, Voirt 70 en Jos Schellens-Vos, 
Eeneind 37. 
Wij wensen de families veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 8 december. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: kerkelijk wer-
ker P. Flach. Dit is de 2e Adventszon-
dag, op weg naar Kerst. Er is kinderne-
vendienst. De collecte is voor het 
jeugdwerk in de PGN. U kunt de dienst 
beluisteren via onze website.
Woensdag 11 december is er gespreks-
kring ‘Geloof en leven’, donderdag 
Open Deurgespreksochtend en Open 
Huis. Voor overige informatie: zie de 
website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Wilhelmina en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Piet Coolen; Pastor Claes; Antoon 
Dekkers en Cato Dekkers-Rooijakkers 
en verder overleden familie Dekkers; 
Jacques Beekwilder en Joke Beekwil-
der-Smits;  Antoon Snijders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintent ies 
Bert van den Biggelaar; Piet van Dijk; 
Vincent de Vries (vanwege verjaar-
dag).

Mededelingen
Volgende week is er een extra collecte 
voor de bisschoppelijke adventsactie, 
ditmaal voor de schrijnende situatie 
van gevangenen in Congo.

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. 

Graag willen wij u hartelijk danken voor uw warme belangstelling 
en betrokkenheid tijdens het ziek zijn en na het overlijden van

Jan Leenders
Onze speciale dank gaat uit naar dr. van den Borne, 

het verplegend personeel van het Catharina Ziekenhuis en dr. Cornelissen.

Familie Leenders
Nuenen, december 2013

Overleden

FRITS AlkEMA
Onze energieke, voor iedereen klaarstaande goede broer en zwager.
Wij blijven hem dankbaar voor zijn betrokkenheid bij zovelen.

Zeker ook in onze kerkelijke gemeente “De Regenboog”
zal hij zeer gemist worden.

Nuenen, 30 november 2013                   Gerard en Frieda Alkema

kerstsamenzang 
St. Clemenskerk 
Gerwen
Zaterdag 14 december zullen het Ger-
wens Koor St. Caecilia onder leiding 
van Tom Suters en het Seniorenkoor 
de Vrolijke Samenzang onder leiding 
van Natalia Tretiakova samen optre-
den tijdens de kerstsamenzang in de 
Clemenskerk in Gerwen. De koren 
worden op piano begeleid door Ton 
Toirkens. Aanvang van de samenzang 
is 19.30 uur.

‘Het ultieme Kerstgevoel’

Nieuwe kerstvoorstelling 
zangeres MarieChristien
Op zaterdag 14 december is de nieuwe Kerstvoorstelling van de Volkelse zange-
res MarieChristien te zien in Zaal De Koekoek in Lieshout. In de voorstelling 
gaat MarieChristien samen met haar publiek op zoek naar Het Ultieme Kerst-
gevoel, via eigen werk en bekende Kerstliederen die iedereen kan meezingen. 
Aanvang 20.15 uur. Reserveren via 0413-274250 of www.mariechristien.nl.

De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerkenin-
depeel.sre.nl.
Donderdag 5 dec. Eerste donderdag 
van de maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus Hogepriester, gedach-
tenis H. Sabbas, abt.
Vrijdag 6 dec. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur H. Lof. 18.30 uur vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus, ge-
dachtenis van de Advent, gedachtenis 
H. Nicolaas, bisschop en belijder. 
Zaterdag 7 dec. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 uur H. Mis, votiefmis 
van het Onbevlekte Hart van Maria, 
gedachtenis van de Advent, gedachte-
nis H. Ambrosius, bisschop en belij-
der. Na de H. Mis uitstelling tot 12.30 
uur. 10.00 Godsdienstlessen.
Zondag 8 dec. 10.30 uur Hoogmis, 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. 
Maagd Maria, gedachtenis 2de Advent.
Maandag 9 dec. Kloosterstilte; ge-
dachtenis van de Advent. 
Dinsdag 10 dec. 18.30 uur H. Mis, van 
de Advent, gedachtenis H. Melchia-
des, paus en martelaar. 
Woensdag 11 dec. 07.15 uur H. Mis, 
H. Damasus I, paus en belijder, ge-
dachtenis van de Advent.

Swingtime met Big Band Nuenen
Het format van het AVRO-programma Swingtime live (1978-1986) werd 
afgelopen donderdag 28 november nieuw leven ingeblazen in een vol café 
Schafrath in Nuenen.
Big Band Nuenen presenteerde zich 
deze avond met als gast de trombonist 
Bart van Lier. Het eerste gedeelte was 
een zogenaamde openbare repetitie 
waarbij het geluid werd afgesteld. 

Studio 040 (omroep Eindhoven) was 
aanwezig om opnames te maken die 
later zullen worden uitgezonden, net 
als Lokale Omroep Nuenen. 

De presentatie van het concert was in 
handen van de Nuenense jazzliefheb-
ber Willem Ligtvoet. Het publiek 
waardeerde het prachtige solowerk 
van Bart van Lier en hij creëerde een 
prachtige muzikale ‘strijd’ met trom-
bonist Tom van Zutven. Ook de trom-
pettisten Harm Langermans en Henk 
Velema creëerden prachtige solo’s en 
zorgden dat de gehele BigBandNue-

nen een topprestatie leverde onder de 
directe leiding van dirigent Richard 
Beeren.
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Korfbal

P r o g r a m m a
Voetbal

Rikken
7de rik avond  bij de 
voetbalclub Nuenen
Hij had het al aangekondigd gerton van Leenders, vorige week drie nu twee 
en volgende week ga ik winnen, en zowaar hij heeft dat ook waar gemaakt, 
de altijd sportieve en sympathieke speler en tevens ook mede sponsor werd 
deze week winnaar met de zeer hoge score van 130 punten, met op de twee-
de plaats gevolgd door rini Schepers met 118 punten.

Was het vorige week een dame gelukt, deze week was het weer een heer die met 
de overwinning aan de haal ging en huiswaarts keerde met een mooie waarde-
bon.

Ook deze avond was weer goed bezet voor het oer Brabantse spelletje rikken.
De hoofdprijs bij de loterij, ook hier een waardebon voor een levensmiddelen 
pakket, werd gewonnen door Hans van de Reek.

Uitslag
 1 Gerton van Leenders  130 Punten
 2 Rini Schepers              118 Punten
 3 Annie de Louw       92 Punten
 4 Jan Kruizinga      92 Punten
 5 Hans van de Reek     84 Punten
 6 An Arts      49 Punten
 7 Peter de Louw     46 Punten
 8 Hub Marquenie    44 Punten
 9 Bennie de louw     42 Punten
10 Willy van den Heuvel       41 Punten

Vrijdag 6 December 2013 
is het geen rikken, 

i.v.m. sinterklaas week.

Antoon Hurkmans (links) feliciteert de 
winnaar Gerton van Leenders.

DVS - Nederwetten  3-3
In deze wedstrijd toonde Nederwetten karakter en kreeg met dit welver-
diende gelijkspel loon naar werken. Het spel was weliswaar van beide kan-
ten niet hoogstaand, en ja, er werden veel fouten gemaakt, en ja het veld was 
bijzonder slecht, en ja er vielen (te)veel onnodige gele kaarten. maar 
ondanks dat alles bleef het aantrekkelijk en spannend tot het einde.
In de eerste helft was DVS de boven-
liggende partij en kon Nederwetten 
daar niet veel tegenover stellen. Trai-
ner de Graef van Nederwetten had er 
al voor gewaarschuwd: let op de kop-
sterke spelers van DVS. In de 15e mi-
nuut was het Rob Lubse die DVS via 
een kopbal op 1-0 bracht. Via een 
snoeiharde kopbal van Alvin Kuster 
kwam Nederwetten in de 25e minuut 
toch op gelijke hoogte. Helaas was de 
vreugde van korte duur want 3 minu-
ten later werd Rob Lubse vrijgespeeld 
in de 16 meter en had de hoek voor het 
uitzoeken: 2-1.
Nederwetten kwam na een half uur 
bijna op gelijke hoogte maar Toon van 
Rooij zag zijn inzet net over het doel 
gaan. In de 38e minuut kwam DVS op 
een 3-1 voorsprong toen Joeri van 
Breemen vanuit een corner binnen 
kon koppen. Dit was tevens de rust-
stand.

Na de thee was het Nederwetten dat 
de overhand had en kwam in de 53e 
minuut op 3-2 nadat de bal werd door-
gekopt door Giel van Korven naar 
Niek Evers die de rust bewaarde en 
prima binnenschoot. Daarna volgde 
een rommelige fase.
Gedurende de wedstrijd had de 
scheidsrechter van dienst al diverse 
keren geel getrokken. En na weer een 
aantal gele kaarten konden Erik Foo-
len van Nederwetten en een speler 
van DVS ieder met 2 x geel  het veld 
verlaten.
Met nog een kwartier op de klok ging 
Nederwetten op zoek naar de gelijk-
maker. En in de 88e minuut werd het 
beloond. Het was Roy Slegers die de 
mooi indraaiende corner prima wist 
binnen te schieten 3-3. Al met al een 
verdiend resultaat.
Volgende week staat de thuiswedstrijd 
tegen Tongelre op het programma.

VoetbaL

RKSV NUENEN
Zaterdag  7 december 
UNA/Brinvast-Nuenen Vet.A  ..... 17.00
Nuenen Vet.B-Wilhelmina Boys  . 16.15
Zondag 8 december 
Nuenen-Gemert   ............................ 14.30
Nuenen 2-JEKA 2 ........................... 12.00
Nuenen 3-WODAN 3  ................... 12.00
Marvilde 4-Nuenen 5  .................... 09.45
Nuenen 6-Oirschot V. 4  ................ 12.00
Nieuw Woensel 6-Nuenen 7  ........ 10.00
FC Eindhoven AV 3-Nuenen 8  .... 10.00
Nuenen 9-Oirschot V. 5  ................ 14.00
Nuenen 10-Nederwetten 2 ........... 10.00
Geldrop 8-Nuenen 11  ................... 10.30
Nuenen VR1-Bavel VR1  ............... 14.00
Nuenen VR2-MVC VR1  ............... 10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 7 december
Vet EMK - Vet RKGSV  .................. 15.30
Zondag 8 december
RKGSV 1 – SCI/FLYNTH 1  ......... 14.30
SV Heeze 4 – RKGSV 2  ................. 11.00
RKGSV 4 – Acht 5  ......................... 12.00

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 7 december
Vet Nederwetten - Best Vooruit... 16.30
Zondag 8 december
Nederwetten 1 - Tongelre 1  ......... 14.30
Nuenen 10 - Nederwetten 2  ......... 10.00
Nederwetten 3 - N. Woensel 9  .... 10.00
Nederwetten 4 - Hoogeloon 6  ..... 11.00

EMK
Zaterdag 7 december 
EMK Classics - RKGSV ................. 15.30
Zondag 8 december 
EMK 1 - WODAN 1 ....................... 14.30
De Valk 3 - EMK 2 .......................... 11.00
EMK 3 - Tongelre 4 ......................... 11.30
SBC 6 - EMK 4  ................................ 12.00
EMK 5 - RKSV Heeze 6 ................. 11.30
EMK 6 - Wilhelmina Boys 6 .......... 11.30
Woenselse Boys 6 - EMK 7............ 10.00

NKV KoRfbal
Zondag 8 december
BMC - NKV 1  ................................. 14.30

S.C.I - emK 0-2
Op een zeer zwaar bespeelbaar en slecht veld begon EMK aan deze wedstrijd. In de 
11e minuut van de wedstrijd is de eerste kans voor EMK. De mee opgekomen ver-
dediger Bart Heezemans kopt de bal uit een corner echter naast. S.C.I kreeg enkele 
minuten later de kans op het openingsdoelpunt, maar het schot verdween over het 
EMK doel. Net voor rust scoorde EMK spits Ruud Bijsterveld de 0-1 na een prima 
voorzet van Ruud Boerema. Ook na de rust had EMK het betere van het spel. In de 
62e minuut schoot Ruud Bijsterveld de bal over het S.C.I doel na een mooie diepe 
bal vanuit de verdediging. Na een zware overtreding op Sjef Sanders moest S.C.I 
met 10 spelers verder.  In de 73e minuut schatte de uitstekende scheidsrechter een 
vermeende buitenspel situatie prima in. De niet buitenspel staande Rick Frederiks 
liet de S.C.I doelman kansloos op zijn geplaatste inzet. De frustraties bij de tegen-
stander resulteerde in een 2e rode kaart en in het restant van de wedstrijd kwam 
EMK niet meer in de problemen. Weer een mooie teamprestatie en EMK gaat ze-
ker proberen deze prestatie tegen de tegenstander van komend weekend (zondag 
thuis in de Wettenseind Arena tegen Wodan) een vervolg te geven.

Robbert Pieschel in actie.

NKV doet goede zaken 
NKV deed goede zaken afgelopen zondag om winst te boeken op Klimop uit 
asten. De altijd lastige streekderby tegen klimop levert meestal een strijd-
lustige wedstrijd op van beide ploegen.
NKV startte met goed en scherp spel 
de wedstrijd. Met lange aanvallen en 
veel kansen werd een voorsprong op-
gebouwd. De Astense ploeg, kon hier 
echter ook geen adequaat aanvalsspel 
tegenover zetten waardoor er een 
slordige openingsfase ontvouwde. 
NKV nam het initiatief maar Klimop 
kon in het spoor blijven: 10-9 bij rust. 
NKV liet in de tweede helft zien kwali-
tatief de overhand te hebben. Waarbij 
aangetekend moet worden dat vooral 
Kelly Slaats en Kirsten Smits bijzonder 
trefzeker waren. Met behulp van de 
scheidsrechter, kreeg Klimop 6 straf-

worpen. Hierdoor wist Klimop lange 
tijd in de wedstrijd te blijven. 
8 Minuten voor tijd was de wedstrijd 
al gespeeld en werd er niet meer ge-
scoord. Het rendement in de aanval 
lag echter te laag om werkelijk potten 
te breken wat een 16-13 opleverde.

Doordat de concurentie punten heeft la-
ten liggen heeft NKV na drie wedstrij-
den al een klein gaatje kunnen slaan in 
de rangschikking en staat met twee pun-
ten los bovenaan. A.s. zondag staat het 
altijd moeilijke BMC op het programma 
en wel om 14.30 uur in Berlicum.

rKVV Nederwetten 
contracteert  
Dennis Wouterse 
rKVV Nederwetten heeft de 29 jari-
ge Dennis Wouterse gecontracteerd 
voor het seizoen 2014- 2015. Dennis 
volgt Stefan de graef op die na 2 sei-
zoenen Nederwetten in goed over-
leg gaat verlaten. 

Dennis Wouterse, komt uit Oerle en 
heeft daar in de jeugd en senioren van 
RKVVO gevoetbald.  Hij kan zich be-
roepen op een jarenlange ervaring als 
jeugdtrainer en later als assistent trai-
ner bij RKVVO, heeft een eigen voet-
balschool gehad en is trainer van Ne-
derwetten B1. Tevens is Dennis 
aangesteld dit seizoen als coördinator 
van de jeugdcombinatie Nederwet-
ten-Gerwen. Hij woont in Nederwet-
ten samen met Linda Thoonen die 
haar mannetje staat bij dames 1.  Den-
nis kent alle selectiespelers. Het be-
stuur kent hem als een sociaal en ge-
dreven persoon en zowel het bestuur 
als de selectiespelers zijn blij met zijn 
aanstelling. Het bestuur heeft alle ver-
trouwen in hem en wenst hem heel 
veel succes.

Dennis Wouterse, nieuwe trainer van 
RKVV Nederwetten.

Z&PV Nuenen   
spectaculair bij regionale 
sprint kampioenschappen
met 45 zwemmers, 97 individuele starts, 17 estafetteploegen, 78 persoon-
lijke records, 10 gouden, 9 zilveren en 11 bronzen medailles kan de conclu-
sie na 2 dagen regionale sprint kampioenschappen (voorheen brabantse 
sprint kampioenschappen) niet anders zijn dan dat de zwemmers van Z&PV 
Nuenen spectaculair gepresteerd hebben!

Zwemmen

Met 45 zwemmers was de ploeg van 
dit weekend de grootste afvaardiging 
uit de geschiedenis van Z&PV Nue-
nen. Daarbij ook 3 debutanten, de pas 
respectievelijk 9 en 10 jarige Chris 
Verhoeven en Pieter Tijs Nijsen en de 
14 jarige Mateusz Kool. Pieter Tijs 
wist van zijn 3 afstanden er 2 in mooie 
persoonlijke recordtijd af te leggen, 
Chris deed dat op alle 5 zijn afstanden 
en wist op de 50m schoolslag ook nog 
een zilveren medaille in de wacht te 
slepen. Voor Mateusz waren er 2 esta-
fette starts, tweemaal op de 50m vrije-
slag. Als 3e zwemmer van de 4x50m 
vrijeslag estafette kwam hij tot 29.83 
en als slotzwemmer van de 4x50m 
wisselslag was hij op zondag met 28.88 
zelfs nog een seconde sneller. Daar-
mee bracht hij zijn team met Tobias 
Geurts, Bas Gibbels en Thomas van 
Ekert veilig binnen en pakte de jon-
gens de bronzen medaille.

Naast deze medaille mocht er nog 4 
maal een estafette team van Z&PV 
Nuenen op het podium plaats nemen, 
keurig verdeeld tussen de dames en de 
heren. Voor de heren was er tweemaal 
brons, voor de dames een keer brons 
en op de 4x50m wisselslag zilver. 
Daarbij toonden de dames dat ze als 
team ook in de breedte enorm sterk 
zijn, want in de laatste dagen voor het 
toernooi moesten 2 van hun teamge-
noten ziek afmelden.
Individuele successen waren er ook in 

overvloed, waarbij Silke Voets en Mi-
lan Meurs de absolute blikvangers wa-
ren. Beiden kwamen 5 maal individu-
eel aan de start en mochten ook 5 maal 
naar het podium. Voor Silke was er op 
alle afstanden goud, voor Milan 3 maal 
goud en 2 maal zilver. Dat Milan die 
medailles soms op slechts een paar 
honderdsten in de wacht sleepte 
maakte ze alleen maar mooier. Naast 
deze grootverdieners waren er nog 2 
zwemmers die op de bovenste tree van 
het podium mochten gaan staan, To-
bias Geurts en Joeri Phaff. Tobias 
greep het goud op de 50m rugslag, 
Joeri haalde zijn allereerste sprint titel 
op de 50m vrijeslag. Met 25.65 wist hij 
favoriet Simon Cornelissen iets meer 
dan een tiende achter zich te houden.

De overige medaille winnaars:
50m vlinderslag: Merel Phaff (brons). 
50m rugslag: Erica Schoemakers (zil-
ver), Alain Vogels (brons). 50m 
schoolslag: Anne Gibbels (zilver), 
Alain (zilver), Elke van den Hurk 
(brons). 50m vrijeslag: Anneloes Peu-
len (zilver), Anne (brons), Tobias 
(brons) 100m wisselslag: Anne (zil-
ver), Tobias (brons), Joeri (brons).
Wil je sommige van deze races ook 
eens zien, kijk dan op www.youtube.
com/zpvnuenen. 
Wil je zelf ook zwemmen bij Z&PV 
Nuenen, neem dan contact op met 
Marja Huizing op 040-2840947 of via 
email op c.huzing@onsnet.nu

De volgende rik avond is weer op vrij-
dag 13 december aanvang 20.15 uur.
Iedereen is dan weer van harte wel-
kom zowel leden als niet leden.
Locatie “Oude Lande” Pastoorsmast 
14 Nuenen.

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

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

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

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

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

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



Feestelijke opening nieuwe locatie 
Sani-Dump Nuenen 

openingsweek 12 t/m 15 december
Nuenen
Sani-Dump Nuenen is verhuisd!! 
Van 12 t/m 15 december viert 
Sani-Dump Nuenen de opening 
van haar nieuwe pand op locatie 
De Pinckart 2-4 in Nuenen. Een 
opvallend karakteristiek gebouw 
met veel glas aan de ingang van het 
industriegebied Pinckart, bij 
Goossens meubelen. Sani-Dump 
is al 17 jaar de grootste aanbieder 
van alleen hoogwaardige 
A-merken sanitair en tegels tegen 
bodemprijzen en is door heel 
Nederland te vinden op A-locaties.

De Nuenense ondernemers 
Marcel en Monique Tielemans 
hebben zich ruim 1,5 jaar geleden 
aangesloten bij de grootste 
sanitairketen van Nederland. Een 
uitstekende keuze zo blijkt toen zij 
op zoek gingen naar een grotere 
locatie met meer magazijnruimte. 
“Wij hadden behoe� e aan een groter 
a� aalmagazijn om onze klanten 
sneller te kunnen bedienen met 
voorraadartikelen” en de 
tegelafdeling moest worden 
uitgebreid. Naast het vertrouwde 
assortiment aan A-merken sanitair 
zoals badmeubelen, 
douchewanden, baden, whirlpools, 
designradiatoren, kranen etc. is er in 
de nieuwe overzichtelijke 
showroom ruimte voor alle bekende 
tegelmerken niet alleen voor 
wandtegels maar zeker ook voor 
woon- en/of badkamervloeren.

Laat u verrassen door een compleet 
aanbod van merken zoals Grohe, 
Sealskin, Sphinx, Duravit, Hans 
Grohe, � ebalux, Primabad, 
Novellini, Detremmerie, Villeroy & 
Boch, etc.

U krijgt vrijblijvend een gedegen 
advies op maat van onze 
verkoopadviseurs die u indien 
gewenst ook kunnen helpen bij het 
ontwerpen van uw nieuwe 
badkamer.

Tijdens de openingsdagen van 12 
t/m 15 december bieden onze 
leveranciers ons bovendien 
ondersteuning door middel van vele 
acties en extra kortingen op de toch 
al lage prijzen.

Kortom alle voorwaarden voor een 
feestelijke succesvolle week..

Sani-Dump Nuenen

1200M� TEGEL SANITAIR SHOWROOM

DE PINCKART 2-4 - NUENEN
040-2913089

DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS!

OPENINGS
FEEST!

Donderdag

9.00 - 18.00
12

Zaterdag

9.00 - 17.00
14

vrijdag

9.00 - 21.00

13
Zondag

11.00 - 16.00

15
NU 4X VOORDEEL!
OP ONZE TOCH AL LAAGSTE PRIJZEN

EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR 
AANWEZIGE VERTEGENWOORDIGERS 
VAN BIJNA ALLE FABRIKANTEN IVM 
OPENING NUENEN
DIVERSE SPECTACULAIRE ACTIES EN 
AANBIEDINGEN IN SAMENWERKING
MET ALLE BEKENDE MERKEN
BALLONPRIKACTIE: EXTRA FEESTKORTING 
AANGEBODEN DOOR SANI-DUMP

Voorbeeldkortingen: 
Sani-Dump Korting 25%
Extra leverancierskorting 10%

1e
voordeel

2e
voordeel

3e
voordeel

4e
voordeel

BESTEL NU VOOR 2014 MET DE PRIJZEN VAN 2013 

Extra Ballonkorting max. 10%

Grohe kranen

* ACTIE GELDT NIET OP NETTO AANBIEDINGEN EN LOPENDE ACTIES, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.
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