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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. 

AfWeZig
van 23 t/m 27 december
Huisartsen J. te Dorsthorst 
J. Kroon en I.R. Steenstra

info waarneming via telnr. eigen praktijk

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044
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De 88 
Beste Chinese 
Restaurants 
van 2013 
zijn bekend

Lions Club
Nuenen 
verkoopt weer
worstenbroodjes 
bij Intratuin

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

KeurKnaller 
Konijn Bouten

4 Halen, 3 Betalen

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Opbrengst 
collecte
Multiple 
Sclerose

kleurmijninterieur.nl

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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tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!iPhone Glas Reparatie? 

Klaar terwijl u wacht!www.b2ctelecom.nlBezoekadres: Industrieterrein Eeneind II

De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1

22-11-10   14:08Maakt uw interieur compleet!  
Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

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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Kuilen 1, NuenenTel. 040 - 2831974

 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.

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

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 
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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.
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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
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( 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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tier” open  tot 18.00 uur.
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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.

nuenenwest.nl

Woningen 
ca. ¤ 205.000 - ca. ¤ 430.000

Nuenen West
Start verkoop

januari 2014

De familie Van Gogh, toen en nu Gewijzigde 
aanlevertijden  
voor de 
feestdagen
Rond de Linde verschijnt al 
55 jaar 52 keer per jaar, dus 
ook de laatste week van dit 
jaar. 

Daarvoor gelden echter wel ge-
wijzigde aanlevertijden voor 
zowel de adverteerders als de 
inzenders van berichten. Ad-
vertenties voor de kersteditie 
(week 51) dienen dinsdag 17 de-
cember 12.00 uur binnen te 
zijn. Redactionele artikelen 
voor de kersteditie dienen 
maandag 16 december 17.00 
uur binnen te zijn.

In de kerstweek (week 52) zal 
Rond de Linde op vrijdag 27 de-
cember verschijnen. Adverten-
ties en redactionele artikelen 
hiervoor dienen op maandag 23 
december om 12.00 uur binnen 
te zijn.

In de Nieuwjaarsweek (week 1) 
zal Rond de Linde op vrijdag 3 
januari verschijnen. Adverten-
ties en redactionele artikelen 
hiervoor dienen op maandag 30 
december om 12.00 uur binnen 
te zijn.

Uitgevers, redactie, bezorgers 
en verder alle medewerkers van 
Rond de Linde wensen u fijne 
feestdagen, een gezellige jaar-
wisseling en een voorspoedig 
2014.

Voor één keer...
Onder alle weersomstandigheden, zo-
mer en winter, brengt uw bezorg(st)er 
Rond de Linde bij u thuis. Ook met de 
feestdagen. Meestal ziet u uw bezorg(st)
er niet. Hij of zij zorgt ervoor dat u uw 
weekblad bezorgd krijgt en gaat dan 
meteen weer verder, want de route moet 
elke week weer op tijd afgewerkt zijn.

Maar rond deze feestdagen zal uw 
bezorg(st)er bij u aanbellen om u een ge-
lukkig en gezond 2014 toe te wensen. 
Als dank voor het openen van de deur 
ontvangt u een handig kalendertje voor 
2014. Vergeet u echter onze bezorg(st)er 
niet….

Hij of zij is het tenslotte die, week in, 
week uit en onder alle weersomstandig-
heden, er voor zorgt dat u op de hoogte 
blijft van het nieuws uit Nuenen. Deze 
gratis nieuwsbrenger verdient één keer 
per jaar een pluim.

Ton de Brouwer overhandigt het eerste exemplaar van de speciale tentoonstellingsuit-
gave aan Sylvia Cramer, achterkleindochter van Theo van Gogh, de broer van Vincent.

Vincent van Gogh had geen kinderen 
om voor zijn nalatenschap te zorgen. 
Toch is zijn collectie schilderijen en 
brieven bewaard gebleven en wereld-
beroemd geworden. Vooral de nako-
melingen van broer Theo en zijn 
vrouw Jo Bonger zijn belangrijk voor 
het behoud van deze collectie. In 1962 
wordt de ‘Vincent van Gogh Stichting’ 
opgericht. Doel is de collectie van Vin-
cent bijeen te houden. De stichting 
geeft daarvoor haar gehele collectie in 
permanente bruikleen aan de Neder-
landse Staat, die deze collectie onder-
brengt in het nieuw te bouwen Van 
Gogh Museum in Amsterdam. In 
1973 is de opening, en komt het ideaal 
van Jo van Gogh-Bonger en haar zoon 
Ir. Dr. Vincent W. van Gogh (vader van 
Johan) uit: de collectie voor altijd en 
voor iedereen toegankelijk!
In Nuenen heeft Van Gogh een kwart 
van zijn totale oeuvre gemaakt. Lo-
gisch dat er een bijzondere band be-
staat tussen de familie en Nuenen. Zo 
was de familie betrokken bij de restau-
ratie van de pastorie, gaf schilderijen 
voor een grote expositie in 1965 in 
bruikleen, opende het Van Gogh do-
cumentatiecentrum in 1976, gevolgd 
door het Vincentre in 2010.

BESTEL NU VOOR DE 
FEESTDAGEN

DE KOFFIEDRINKERS

Berg 38 Nuenen
Tel. (040) 7850831
www.dekoffiedrinkers.nl

Het heerlijke gebak van 
meester patissier Robert 
van Beckhoven!

adv_50x50_gebakje.indd   1 19-11-2013   11:28:01

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.

Johan van Gogh is de achterneef van Vincent van Gogh en heeft de respecta-
bele leeftijd van 91 jaar. Afgelopen vrijdag opende hij, weliswaar op film, de 
nieuwe tentoonstelling in het Vincentre. Dit keer staat de familie Van Gogh 
centraal. Hoe zij de afgelopen 130 jaar met de collectie van Vincent zijn omge-
gaan en over hun band met Nuenen in het bijzonder. Ter gelegenheid van deze 
tentoonstelling brengt Van Goghkenner Ton de Brouwer een speciale uitgave 
uit over de familie van Gogh. Deze uitgave is te koop in het Vincentre.
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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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RECTIFICATIE
In Rond de Linde van 5 december 2013 staat onder “Mededeling ver-
lenging omtrent besluit omgevingsvergunning” vermeld:

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.
Dit moet zijn:
•	 Park	51,	5671	GC,		verbouwen	bestaand	woonhuis,	verlengd	tot	

9 januari 2014;
•	 Beekstraat	1,	5671	CS,	oprichten	buitenberging,	verlengd	tot	14	

januari 2014.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Veulenkeuring	Gerwen	zijn	een	vergunning	en	onthef-

fing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse veulenkeuring 
op 14 december 2013 op het Heuvelplein en het wegdeel Heuvel-
plein	 in	 het	 verlengde	 van	 de	 Gerwenseweg,	 gelegen	 tussen	 de	
Moorvensedijk en Kerkakkers (verzenddatum 4 december 2013);

•	 aan	V.O.F.	van	Houtum	is	een	vergunning	verleend	voor	het	inne-
men	 van	 een	 standplaats	 voor	 de	 verkoop	 van	 brood,	 koek	 en	
banket voor het jaar 2014 voor elke donderdagochtend op het 
Heuvelplein (verzenddatum 5 december 2013);

•	 aan	drumfanfare	Jong	Leven	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
houden van een collecte in de periode van 8 tot en met 14 juni 
2014 (verzenddatum 5 december 2013);

•	 aan	Heilig	Kruisgilde	Gerwen	zijn	vergunningen	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 13 april 
2014	op	het	gildeterrein	aan	het	Lankveld	10	in	Gerwen	(verzend-
datum 6 december 2013).

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

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

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	voor-
lopige voorziening te treffen.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Tijdens	de	kerstperiode	zijn	er	wijzigingen	in	de	openingstijden	en	de	
bereikbaarheid van het gemeentehuis: 
Dinsdag 24 en 31 december 2013: Het gemeentehuis is alleen in de 
ochtend geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Daarna is het gemeentehuis 
gesloten en ook niet telefonisch bereikbaar.
Woensdag 25 en donderdag 26 december 2013 en woensdag 1 janu-
ari 2014: Het gemeentehuis is de gehele dag gesloten voor publiek en 
niet telefonisch bereikbaar. 

VERKEER
Op	zaterdag	14	december	a.s.	vindt	de	jaarlijkse	veulenkeuring	plaats	
op	de	Heuvel	in	Gerwen.	Het	gedeelte	tussen	de	Moorvensedijk	en	de	
Akkerstraat is tussen 08.00 uur en 19.00 uur afgesloten voor het ver-
keer. De busdienst wordt omgeleid.

UITNODIGING WOONMARKT    
15 FEBRUARI 2014

Gemeente	Nuenen,	Rabobank	Dommelstreek	en	Woningbouwvereni-
ging Helpt Elkander organiseren gezamenlijk een Woonmarkt op za-
terdag	15	februari	2014	in	Het	Klooster	te	Nuenen.	Tijdens	de	Woon-
markt willen wij iedereen met woonvragen en woonwensen in contact 
brengen met geselecteerde maatschappelijke organisaties en bedrijven 
uit	Nuenen	die	actief	zijn	op	het	gebied	van	wonen.	Persoonlijk	oriën-
teren	op	woonmogelijkheden,	dat	is	het	idee.	De	toegang	voor	bezoe-
kers is gratis.

Woonmarkt
De	Woonmarkt	vindt	plaats	in	Het	Klooster,	op	zaterdag	15	februari	
2014 van 11.00 tot 16.00 uur. De partijen die we vragen deel te nemen 
zijn	o.a.:	brandweer,	Interpolis,	plaatselijke	makelaars,	woningcorpo-
raties,	notarissen,	projectontwikkelaars	van	lopende	nieuwbouwplan-
nen,	 woningstylisten,	 hoveniers,	 architecten,	 klusbedrijven,	 aanne-
mers,	de	Woonkeur	Advies	Groep	en	de	LEV-groep.

Deelnemen door uw bedrijf  / organisatie?
Deelname kost tussen € 20 en € 40. Dit is afhankelijk van de beno-
digde middelen om uw bedrijf of organisatie te presenteren. Wilt u 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

deze unieke kans om uw bedrijf en uw product of dienst aan een groot 
publiek te presenteren niet missen? Meldt u dan nu aan! Medio janu-
ari 2014 ontvangt u dan meer informatie van ons. Aanmelden kan via 
woonmarkt@nuenen.nl. Wij hopen u als deelnemer te mogen begroe-
ten. Wij kijken ernaar uit om samen met u van de Woonmarkt een 
inspirerende	dag	te	maken	waarop	vragen	beantwoord	worden,	con-
tacten	worden	gelegd,	wensen	worden	uitgesproken	en	hopelijk	wor-
den ingevuld door lokale ondernemers! 

ONTVANGEN AANVRAGEN   
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 29		november	2013:	Gulberg	18,	5674	TE	–	revisieaanvraag	voor	

uitbreiden productie (MILIEU);
•	 4	december	2013:	Mgr	Frenkenstraat	58,	5674	RX	-wijzigen	van	

het	gebruik		ten	behoeve	van	het	vestigen	van	een	kapsalon	(RO,	
afwijken van de bestemming).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning	is	verleend.	Als	u	een	aanvraag	wilt	inzien,	vragen	wij	
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 

Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	zijn	de	volgende	aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	 Exploitatiemaatschappij	 Het	 Klooster	 Nuenen	 B.V.	

voor het plaatsen van een hekwerk en diverse containers t.b.v. 
carnavalsgerelateerde bezigheden aan de achterzijde van het 
Klooster en aan het Kloosterpad in de periode vanaf 28 januari 
2014	tot	en	met	7	maart	2014;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Narre-Kappen	voor	het	orga-
niseren van de diverse carnavalsactiviteiten in een tent op het 
Heuvelplein in de periode van 21 t/m 23 februari 2014 resp. 28 
februari 2014 tot en met 4 maart 2014 en het organiseren van een 
optocht op 1 maart 2014.

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

De 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 2	december	2013,	Loenys	van	Lancveltlaan	4,	5671	CN	–	plaatsen	

van	een	dakkapel	aan	de	voorzijde	(BOUWEN);
•	 3	december	2013,	Stad	van	Gerwen	9,	5674	PH	–	vernieuwen	van	

de	voorgevel	(BOUWEN);
•	 6	december	2013,	Stad	van	Gerwen	5,	5674	PH	–	uitbreiden	van	

de	rundveestal	(BOUWEN).	

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.

De enquête PON-WLG   
over zorg in Gerwen
Het lijkt al ver achter ons te liggen: in september zijn enquêtes in Gerwen 
verspreid en in november zijn verdiepende gesprekken gevoerd met een 
aantal inwoners om meer kleur te geven aan de enquêteresultaten. 
Sommige mensen vroegen zich hard-
op af of ze er ooit nog eens iets over 
zouden horen. Welnu: ja dus! Want 
WLG belooft niet maar WLG doet!. In 
dit artikel wordt alvast een tipje van de 
sluier gelicht m.b.t. de eerste resulta-
ten. Op 16 januari a.s. zal in een bij-
eenkomst de uitslag uitgebreider ge-
presenteerd worden. Iedereen die 
deze avond in zijn agenda reserveert 
kan meepraten en meebepalen hoe 
Zorg en welzijn er in Gerwen in de 
toekomst uit zou moeten gaan zien! Er 
zijn aanleidingen genoeg om in ge-
sprek te geraken. Daarvoor zijn vol-
doende feiten uit de enquête boven 
komen drijven.

Feiten
785 lijsten ingevuld teruggekregen, (er 
zijn ongeveer 700 bewoonde huizen in 
Gerwen). 

Veel lijsten zijn ingevuld voor twee 
personen (omdat ze er hetzelfde over 
dachten).

60% van de mensen woont al langer 
dan 20 jaar in Gerwen.
31 % is in Gerwen opgegroeid.
Meer dan de helft van de mensen 
hoopt over 10-15 jaar nog in Gerwen 
te wonen.
Ook de helft geeft aan dat het gebrek 
aan voorzieningen een reden is om 
weg te gaan uit Gerwen.
En twee derde gaat liever in de buurt 
van vrienden of familie wonen, ook al 
is dat buiten Gerwen.
15 % van de mensen voelt zich (af en 
toe) eenzaam!
De helft van de mensen is lid van een 
vereniging/club.
40% heeft het afgelopen jaar vrijwilli-
gerswerk gedaan.

Eerste dingen om over na te denken 
Massaal is aangegeven dat de voorzie-
ningen slecht zijn. Met name de win-
kel/buurtsuper en een pinautomaat 
worden gemist. Maar ook bijvoorbeeld 
zorg voor anderen (bijvoorbeeld be-
zoekersgroepen, telefooncirkels, buur-
tattentie, bloemen voor zieken), meer 
activiteiten voor kinderen/meisjes, de 
huisartsenpost/fysiotherapeut, prik-
dienst, een eetpunt/dagopvang, een 
open gemeenschapshuis, de veiligheid 
op de Gerwenseweg en “de ruit” wor-
den genoemd. 

Met het wegvallen van voorzieningen 
zijn er functies uit het dorp verdwe-
nen. Bewoners geven aan, dingen te 
missen en daar zijn gezamenlijke op-

lossingen voor nodig. Het blijkt niet 
mogelijk, om alle voorzieningen in 
een dorp te hebben en te houden. 
Maar ze zijn wellicht op een andere 
manier in te vullen. In en uit lopen, 
nieuws opvangen, samen een krant le-
zen, misschien bij een kop koffie; 
mensen ontmoeten waar je mee in ge-
sprek raakt, die je misschien ook kun-
nen helpen met ongemakken van alle-
dag,…..het kan, als je daar een plek 
voor hebt.

Zo’n plek waar ook een dagopvang ge-
organiseerd kan worden, misschien 
samen met een eetpunt (al dan niet 
met samen koken), waar kinderen 
welkom zijn voor workshops en ate-
lier-activiteiten. Maar waar bijvoor-
beeld ook pakketten of bestelde bood-
schappen gebracht en afgehaald 
kunnen worden. 
Als het niet kan in een winkel in Ger-
wen, is er iets anders denkbaar? En 
kan daar een combinatie met zorg 
plaatsvinden? Wat kunnen vrijwilli-
gers oppakken en is inzet van wijkzus-
ters een mogelijkheid en is daar een 
coöperatie voor nodig? Wat valt er 
voorts te leren van andere dorpen? 
Wie het weet mag het zeggen!

Samen de schouders eronder!
Waar het nu om gaat is, hoe Gerwen 
ervoor gaat zorgen dat het dorp, in 
voorzieningensfeer en zorg en welzijn, 
op goed niveau leefbaar blijft. De 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen wil 
graag meedenken in deze vraagstuk-
ken en met voldoende steun ook de 
nodige initiatieven ontplooien, zodat 
naast de vrijwillige hulpdiensten die 
WLG al operatief heeft, ook de zorg 
dichtbij komt en gemakkelijk inzet-
baar is. 

WLG heeft A gezegd en nodigt alle in-
woners van Gerwen uit om te zeggen 
wat B is. Op 16 januari 19.30 uur, den 
Heuvel. U bent van harte welkom. 

Slofje gevonden
Op 28 november jl. is ter hoogte van de 
Lucas van Hauthemlaan 12 in Nuenen 
een grijs linker kinderslofje gevonden. 

De eigenaar, of natuurlijk de ouders 
daarvan, kunnen contact opnemen 
middels telefoonnummer 2831314 om 
het slofje op te komen halen.



 

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: 13 & 14 Dec: 
Veld Verse Prei, hele kilo  ......... 0,79
Groene asperges, per bosje .. 2,99
kaki Fruit, 2 stuks  ............................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDaG 16 December:

Zuurkool uit ‘t Vat, hele kilo  0,99
DINSDaG 17 December:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo  ... 1,25
WOeNSDaG 18 December:

rodekool, panklaar, hele kilo  ............. 0,99
DONDerDaG 19 December:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ............ 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele Week VaN 13 t/m 19 Dec:

Navel-sinaasappel, 8 stuks  . 1,99
kiwi Zespri, 8 stuks  ........................ 1,99
courgette salade, 250 gram  . 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  1,99

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

 

KERSVERS
Ook voor al uw Wild!!!

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

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

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

3 Katenhaasjes .6,00
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Gebraden Kipfilet  ..2,95
Kip Kado
100 gram .......................................1,80
Gevulde Paprika
100 gram .......................................1,15
Runder Rib Eye Reepjes
100 gram .......................................2,20

We helpen u graag 
een keuze te maken!!

Broodjes Bestellen? 
Gebruik onze App!

Acties geldig 9 t/m 14 december

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!

ONZE AANBIEDINGEN
BROOD VAN DE WEEK (GELDERS HOOG) 

€ 1,75
2e SPELTBROOD (LUCHTIG, VITAAL OF DESEM) 

€ 1,00
MINI-STOLLETJES 

4+1 GRATIS 
SKI-SLOF 

€ 6,95
ROOMBOTER AMANDELSTAAF 
EN MIDDEL KERSTSTOL    
 SAMEN € 9,95

HEEL GRAAG TOT ZIENS
IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

Bestel nu ook online:
www.slijterijvanlieshout.nl

Condor Peak Merlot 
Rode wijn uit Argentinië…€5,75
6 halen = 5 betalen!

Condor Peak Sauv-Blanc
Witte wijn uit Argentinië…€5,75
6 halen = 5 betalen!

Lenotti Rosso Passo
Rosso del Veneto…€7,50

Lenotti Colle dei Tigli
Blanco del Veneto…€7,50

Chât. Cru Cantemerle
Bordeaux Supérieur…€8,50
Wij wensen iedereen hele 
fijne feestdagen! Proost.  

Acties geldig tot en met 31 december 

Gewijzigde aanlevertijden Rond de Linde voor de feestdagen
Redactionele artikelen voor week 51 (kersteditie): Maandag 16 december voor 17 .00 uur binnen .

Advertenties voor week 51 (kersteditie): Dinsdag 17 december voor 12 .00 uur binnen .

In week 52 (kerstweek) zal Rond de Linde op vrijdag 27 december verschijnen.
Advertenties en redactionele artikelen: Maandag 23 december voor 12 .00 uur binnen .

In week 1 (Nieuwjaarsweek) zal Rond de Linde op vrijdag 3 januari verschijnen.
Advertenties en redactionele artikelen: Maandag 30 december voor 12 .00 uur binnen .

Word Collectant!
Meld je aan als collectant op  
www.nationaalmsfonds.nl

Het Nationaal MS Fonds  
helpt mensen met MS verder...



NIEUWE LOCATIE
Gevestigd in De Grijze Generaal

Mohs Klinieken Eindhoven heet u van harte welkom op 
haar nieuwe, definitieve locatie!

Mohs Klinieken Eindhoven is een zelfstandig behandelcentrum voor 
alle dermatologische zorg.  

Gespecialiseerd in HUIDKANKER (waaronder  
Mohs-chirurgie), SPATADEREN en LASERBEHANDELINGEN

Vanaf 9 december kunt u terecht op onze definitieve locatie:

Mohs Klinieken Eindhoven 
Winston Churchilllaan 85
5623 KW EINDHOVEN

T    040 - 8200 930
F    040 - 8200 931
W  www.mohsklinieken.nl
E    contacteindhoven@mohsklinieken.nl

Bron afbeelding De Grijze Generaal: www.bouwplaat.nl

mw. dr. J.U. Ostertag
dr. M.E.J.M. Verhaegh 

•     Dezelfde vergoeding van uw zorgverzekeraar als bij een  ziekenhuis of andere  
      zorgaanbieder
•     Tarieven verzekerde zorg gemiddeld 20 – 30% lager dan   tarieven elders  
       (aantrekkelijk voor uw eigen risico)
•     Minimale toegangstijden
•     Laagdrempelige topzorg in een aangename omgeving
•     Ruimte voor persoonlijke aandacht voor patiënten

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

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

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

25% 
25% 
25% korting

Uw Cedeko dealer:

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

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

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

25% 
25% 
25% korting

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

Uw Cedeko dealer:

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

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

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

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

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

Voor meer informatie even bellen!

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.

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

 Leven
gaat voor. V n de Kerkhof

d kwerken

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

VOORGERECHTEN
 Drieluik van Hollandse garnaaltjes, 
 paling en gerookte zalm 
 Pata negra (Spaanse ham) met galia meloen 
 en cumberlandsaus 
 Rundercarpaccio met parmezaan, tru� el 
 en frisse salade

TUSSENGERECHTEN
 Pikante grote garnalen met 
 tomaten gembersaus
 Heldere wildbouillon met bospaddestoelen 
 en knolselderij
 Kikkerbilletjes in romige kno� ooksaus

HOOFDGERECHTEN
 Gebakken runderhaas met jus van rode ui 
 Traditioneel met peperkoek bereide hazenpeper 
 Kabeljauwrug� let met sou�  e van kreeft 
 en schaaldierenjus 
 Hertenrug� let met preiselberen 
 en � jne wildsaus

NAGERECHTEN
 Chocolade brownie met karamel en noten 
 Omelette siberienne met coulis van rood fruit 
 Bavarois van bitterkoekjes met 
 kruidkoek krokantjes

EXTRA’S
 Bijpassend groente garnituur voor 
 hoofdgerechten  € 5,00
 Aardappelgratin  € 5,00 
 In rode wijn gestoofde peertjes (6 stuks)  € 5,00

STEL UW KERSTMENU ZELF SAMEN
3-Gangen keuzemenu € 26,50
4-Gangen keuzemenu € 31,50
Al uw gerechten zijn kant en klaar verpakt en 
voorzien van een bereidingssticker 

Om te bestellen vult u het formulier duidelijk
leesbaar in en bezorgt u het aan Restaurant Olio.
Uw kunt bestellen t/m 21 december.
Afhalen op 24 december tussen 15.00 en 17.00 uur.

Naam:  .................................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................

Tel.:  .................................................................................................................................................

E-mail:  .................................................................................................................................................

Restaurant Olio | Moorvensedijk 2 | Gerwen | Tel.: 040-2831330

Geen zin om zelf te koken? Laat dan Restaurant Olio uw Kerst verzorgen.
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Volksuniversiteit Geldrop
Presentatie 
Cursusprogramma 
Voorjaar 2014
Op zaterdag 14 december presenteert 
de Volksuniversiteit Geldrop haar 
programma Voorjaar 2014 in de bi-
bliotheek van Geldrop tussen 11.00-
13.00 uur, Mierlo tussen 10.00-12.00 
uur en die van Nuenen tussen 11.00-
13.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Bovendien heeft de Volksuniver-
siteit een leuke verrassing voor u. Als 
u voor 15 januari inschrijft voor de 
cursussen: Spaans niveau 1 versneld of 
Klassieke muziek van Carnaval tot Pa-
sen krijgt u 20% korting op het cursus-
geld. (Inwoners van Geldrop en Mier-
lo krijgen dit bovenop de subsidie die 
de gemeente Geldrop-Mierlo al voor 
haar inwoners verstrekt). Ook kunt u 
terecht voor een cadeaubon van de 
Volksuniversiteit.

4 Nuenense Muziek Verenigingen presenteren

CONCERT BY FOUR

Zaterdag 14 december Aanvang 20.00 uur
Het Klooster Nuenen TOEGANG GRATIS
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Vier Nuenense Muziekverenigingen 
presenteren Concert by Four
Traditiegetrouw organiseren de vier Nuenense muziekverenigingen aan het 
einde van het jaar weer een gezamenlijk concert. Zowel Drumfanfare Jong 
Leven, Brassband de Vooruitgang, Showkorps O&V als het Gerwens 
muziekkorps zullen a.s. zaterdag 14 december kun muzikale kunnen in een 
licht concert aan de Nuenense bevolking tonen. Plaats van handeling is de 
Theaterzaal van het Nuenense Klooster, aanvang 20.00 uur.

“Veel kinderen hebben baat bij reme-
dial teaching. Maar de traditionele be-
handeling waarbij systematisch oefe-
nen en veel herhaling een belangrijke 
rol speelt, werkt niet voor iedereen. En 
ik weiger me hierbij neer te leggen”, 
geeft Gabriëlle aan. Zij leerde bij het 
Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën 
(CNLS), opgericht door Will Missot 

dat problemen met leren vaak terug te 
voeren zijn op een onvoldoende neu-
romotorische rijpheid door reflexres-
tanten en/of op visuele problemen. De 
basis voor het leren is daardoor nog 
niet goed aangelegd. Om leerachter-
standen aan te pakken gebruikt Gabri-
elle de Nieuwe Leerstrategieën ont-
wikkeld door het CNLS.

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.

Molvense Bederven
Het was op 12 juni van dit jaar. De haagbeuken staan in volle bloei. Het zijn 
kaarsvormige bomen en bepalen het aanzien van de doorgaande weg in de Mol-
vense Erven. In de zomer groen, in de herfst goudgeel. Opeens komen twee hoog-
werkers vanaf de Oude Kerkdijk de wijk oprijden. De lift gaat omhoog en in 10 
minuten tijd is de kruin van de boom verwijderd en liggen de takken op de grond. 
Dan komt boom twee en dan boom drie. Ik kom toevallig langs, vraag wat de be-
doeling is en het antwoord: “Alle bomen moeten geknot” zorgt ervoor dat ik regel-
recht doorrij naar het gemeentehuis waar ik “op hoge toon” uitleg vraag: er zou 
toch overlegd worden? Oh ja? Ondertussen kwamen er meer verontruste telefoon-
tjes van bewoners en van de voorzitter van de belangenvereniging en trokken de 
hoogwerkers zich terug. Drie zwarte, kale bomen achterlatend. Zo zou de hele wijk 
eruit gezien hebben als ik niet aan de bel getrokken had. Stel je voor: meer dan 100 
bomen helemaal kaal, alsof er een napalmbom was gevallen. Maar let op: ze ko-
men terug! Ooit heeft iemand eens geklaagd dat de takken te laag waren en daar-
om is na 30 jaar begonnen met snoeien en dit moet nu iedere 3 tot 5 jaar gebeuren. 
Ook schijnen er mensen geklaagd te hebben dat de bomen de wijk zo donker ma-
ken. Tenminste dat heeft de groendeskundige van de gemeente Nuenen mij ver-
teld. En daarom doet de gemeente wat een enkele bewoner vraagt. Die bomen zul-
len echt wel een keer helemaal onverwacht verdwenen zijn. Dat geef ik u op een 
briefje. Ook het plan om een aantal villa's te gaan bouwen op de plek waar voor-
heen een eendenkwekerij was zal wel doorgaan. Ook zonder overleg met de bewo-
ners of omwonenden, daar vertrouw ik helemaal op. Ik heb van 66 huisnummers 
verspreid over de wijk steun gekregen om hiertegen te protesteren. Maar de ge-
meente luistert kennelijk naar een enkeling die geen bezwaar heeft of bang is dat 
er anders een flatgebouw wordt neergezet. Nou ja, er zijn nu eenmaal mensen die 
niet van bomen houden. Ik kan er niks meer aan doen. Of denkt u van wel?

Theresa Foks, Molvense Erven 182.

Een speciaal pakketje in Nederwetten
“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan”. Dat zongen de kinderen 
van de Eenbes basisschool St. Jozef uit Nederwetten. Alleen dit jaar kwam 
er geen stoomboot aan. Er kwam een postbusje aan! 

In het Sinterklaasjournaal was al te zien 
dat de zwarte pieten heel veel pakjes 
verkeerd verstuurd hadden. Deze pak-
jes moesten terug naar het pietenhuis. 
Zouden er nu weer pakjes terugge-
bracht moeten worden? Er stapte een 
mevrouw uit het busje. Ze deed de deur 
van het busje open. Er kwamen 2 pieten 
uit het busje! De mevrouw reed ook 
nog een karretje uit het busje. Juffrouw 
Anita mocht het karretje open maken. 
Zou er post in het karretje zitten? Nee, 

Bril gevonden
Bij het Kernkwartier is een bril gevon-
den. Degene die de bril kan omschrijven 
kan bellen met telefoon 040-283 36 31.

In de praktijk van Gabriëlle is het mo-
gelijk om één maal per week onder-
wijsondersteuning te krijgen. Maar het 
is ook mogelijk om te kiezen voor de 
nieuwe aanpak. De kinderen gaan dan 
thuis samen met de ouders met oefe-
ningen aan de slag aan de hand van een 
behandelplan en komen één maal in de 
drie weken terug. 

Een voorbeeld uit haar praktijk: 
Het ging niet goed met deze jongen 
van 8 jaar uit groep 4: hij had concen-
tratieproblemen en was erg druk in de 
klas. De juf dacht aan ADHD. Verder 
ging het lezen ook helemaal niet goed: 
hij las nog steeds op het niveau van be-
gin groep 3. Lezen was ook erg ver-
moeiend en dit hield hij daarom ook 
niet lang vol. Ook draaide hij de b en 
de d om. Schrijven deed hij het liefst 
met zijn hoofd op zijn arm en met ha-
nenpoten…..
 
Toch wilde hij het goed doen en deed 
daar zijn uiterste best voor. En thuis bij 
het bouwen van de boomhut kon hij 
zich toch ook goed concentreren…? 
Uit de testen kwam naar voren dat de-
ze jongen onvoldoende neuromoto-
risch gerijpt is, waardoor de basis voor 
het leren niet goed aangelegd is. Hier-
door kon hij zich niet concentreren en 
was stilzitten moeilijk. Uit een visuele 
screening bleek dat zijn ogen niet goed 
samenwerkten waardoor de letters 
nooit stilstaan. Hoe kun je dan die 
dansende letters aan elkaar plakken tot 
woorden?

Dit kind is samen met zijn ouders flink 
aan het oefenen gegaan met reflexoe-
feningen en oefeningen om zijn ogen 
beter samen te laten werken. Hij kwam 
al trots melden dat hij woorden kan le-
zen zonder zijn hoofd mee te bewegen. 
Ook had hij uit zichzelf een verslag ge-
schreven over het bouwen van de 
boomhut.

Meer informatie over de Praktijk voor 
Onderwijsondersteuning Nuenen op 
www.veroudenrt.nl. Op haar Faceboo-
kpagina www.facebook.com/Praktijk-
OnderwijsondersteuningNuenen staan 
regelmatig tips met betrekking tot het 
leren lezen en rekenen. Op 24 januari 
geeft zij een koffielezing, waarvoor u 
zich nu al kunt aanmelden op info@
veroudenrt.nl. 

Hondenpoep, 
een gevaar voor de koe
Op een middag belde een verontruste veehouder dat zijn koe een abortus 
had gekregen. Toen ik als dierenarts bij de koe aan kwam, heb ik hem onder-
zocht. Eigenlijk was ze niet ziek. We hebben een bloedmonster genomen en 
dit laten onderzoeken. De diagnose Neospora Caninum werd gesteld als 
oorzaak van de abortus.

Steeds vaker komen we deze aan-
doening bij koeien tegen. Neospora 
is een parasietje welke overgedragen 
wordt door de hond. Hoe gaat het in 
zijn werk:
De hond scheidt eitjes uit met de 
ontlasting in de wei. Als de koe dit 
gras op eet (direct of via het maaien 
van de boer) kan de Neospora para-
siet er voor zorgen dat de koe een 

abortus krijgt. Meestal is de koe dan 
5-6 maanden drachtig en is het kalf-
je niet levensvatbaar (de koe draagt 
net als de mens 9 maanden). De ge-
middelde economische schade van 
een abortus is 1200 Euro voor de 
boer en een hoop chagrijn.

Kunnen we honden onderzoeken op 
de ziekte? Nee, enkel als de hond 
overleden is. Tevens heeft de hond 
geen last van deze parasiet. Ook 
honden die geen contact hebben 
met koeien kunnen besmet zijn, als 
de hond de placenta van een koe op 
eet worden ze nog veel sneller dra-
ger van deze parasiet.

Het is dus heel belangrijker dat hon-
den niet in de wei zijn/haar ontlas-
ting doen. Ook al staan er geen koei-
en in de wei, een eitje overleeft 
namelijk meer dan een jaar in wei of 
graskuil. Hopelijk helpt u als baasje 
mee deze vervelende ziekte uit Nue-
nen e.o. te verdwijnen.

Jasper Vink, dierenarts. Dierenartsen 
combinatie Zuidoost (Stiphout, Ge-
mert, Beek en Donk, Deurne) info@
daczuidoost.nl

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

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

In de afgelopen jaren heeft de formule, 
waarbij in een informele setting vier 
korte maar spectaculaire concertjes 
worden gegeven zich ruimschoots be-
wezen. Na het concert is er uiteraard 
ook nog de gelegenheid om op Het 
Plein in Het Klooster onder het genot 
van een drankje nog met elkaar na te 
praten. Toegang tot het Concert by 
Four is vrij. Alle muzikanten van de 
Nuenense muziekverenigingen nodi-
gen u dan ook van harte uit om dit 
concert bij te wonen.

Gabriëlle Verouden is al heel lang begaan met kinderen met leerproblemen. En 
sinds drie-en-een-half jaar heeft zij haar eigen praktijk op Lobroec 48. In haar 
Praktijk voor Onderwijsondersteuning Nuenen begeleidt ze kinderen die op 
school moeite hebben met technisch en/of begrijpend lezen, spelling en rekenen. 
Daarnaast heeft ze veel kinderen behandeld met ernstige enkelvoudige dyslexie.

Tuincemtrum Coppelmans wint 
publieksprijs beste Kerstshow
Tuincentrum Coppelmans heeft in de wedstrijd om de Beste Kerstshow 2013 de 
publieksprijs gewonnen. De prijs werd afgelopen dinsdagavond uitgereikt door 
Rob Verlinden de tuinman van SBS6. De Nuenense vestiging van Patrick Coppel-
mans kreeg dit jaar de meeste stemmen via internet, vorig jaar was de zaak al een 
keer tweede. De verkiezing is georganiseerd door het vakblad Tuinzaken, in 
samenwerking met Christmasworld / Messe Frankfurt en Tuinbranche Nederland. 

Sinterklaas zat in het karretje verstopt! 
Hij was in slaap gevallen! Gelukkig was 
Sinterklaas toch nog in Nederwetten 
gekomen! 

In opperbeste stemming en vrolijk zin-
gend liepen de kinderen samen met de 
Sint en de pieten de school binnen. De 
kinderen hadden al veel voorbereidin-
gen getroffen voor het bezoek van Sin-
terklaas. Ze konden nu hun kunsten la-
ten zien: een dansje, een toneelstukje, 

een zelfbedacht verhaal voorlezen en 
natuurlijk heel veel zingen!

Gelukkig had de Sint ook dit jaar weer 
voor iedereen een cadeautje bij zich! 
Alle kinderen kregen batterijen! Vol-
gens de pieten moest je dit in je oren 
doen, dan kan je goed dansen! Gelukkig 
waren de batterijen daar niet voor be-
doeld! De kinderen kregen een zaklamp 
en de juffen, net zoals in het Sinter-
klaasjournaal, een leuk voorleesboek! 

Sinterklaas en pieten bedankt voor jul-
lie gezelligheid, voor de cadeautjes en 
voor jullie bezoek! Tot volgend jaar!

Patrick Coppelmans (rechts) 
als trotse winnaar met de oorkonde



KERSTBOMEN
VERKOOP:
VRijdag: 13 + 20 dEcEMBER
zaTERdag: 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:
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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.

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

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

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

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

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

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KErsT
bOmEn

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

DAk- EN LEIBoMEN 
SNoEIEN? Tuinontwerpen 
“Irene de Jong” voor Ont-
werp, Advies en Onderhoud. 
Bel: 06-48 68 26 12.

Stralend en kleurrijk
zeker met de feestdagen!

Schitterend mooi voor iedereen is 
onze ‘’Wintergloed’’, voor maar 

€ 15,- en ‘n follow up voor € 12,50

Garra rufa Nuenen
040 - 787 03 38

www.garrarufa-nuenen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

15 DEc. vLooIEN-
MARkt Sporthal Gender-
beemd,  Sterkenburg Eind-
hoven. 90 kramen bomvol! 
9-16 uur. 06-20299824

tE koop: GESLAch-
tE koNIJNEN bij F. van 
der Wijst. Collse Hoefdijk 
25B. Tel. 040-2835649.

AANGEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
49892754.

wooNRuIMtE GE-
zocht: Man 46 jaar (al-
leenstaand) zoekt kleine 
woonruimte in Nuenen of 
omgeving. Graag reactie 
naar tel. 06-53427683.

vERLoREN: Wit gouden 
hartvormig hangertje met 
briljantjes (dierbaar). Tel. 
040-2455456. Beloning.

Gun jezelf een moment 
van ontspanning en ga 
weer stralen! Maak een af-
spraak bij Schoonheids-
salon Beauty4people 
via 06-16382523 of info@
beauty4people.com.

Tegen ieder aannemelijk 
bod vloertegels grijs en bei-
ge voor binnenshuis ± 30m2 
+ complete keuken. Tel. 06-
49892754.

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.

tE koop vAN pAR-
tIcuLIER: Openhaard-
hout/kachelhout € 45,- m3. 
Blokken om zelf te kloven 
€ 1,- per stuk. Volle krui-
wagen € 4,50. Partij Euro-
pallets € 5,- per stuk. Tel. 
06-53238197.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

14 DECEMBER
Nikon 

Demonstratiedag
door Nikon personeel

Parkhof 8, 5671 EX, Nuenen
040-2834147

Alleen deze dag, 
gratis wifi-adapter bij aanschaf van een spiegelreflex camera

en gratis extra accu bij aanschaf van een compact camera

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

*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 wenkbrauwen 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. 

*EINDE AAN vEtRoLLE-
tJES, met ultrageluid. 
het alternatief voor lipo-
suctie! SBS 6 elke zondag. 
Bel voor een proefbehan-
deling met de LIpo II. Af-
slanken advies op maat. IN-
StItuut zILvERSchooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

*BINNEN LopEN zoNDER 
AFSpRAAk op vrijdag voor 
kleine behandeling  zoals  reini-
gen, harsen, epileren, wimpers, 
wenkbrauwen, verven etc. IN-
StItuut zILvERSchooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.in-
stituutzilverschoon.nl.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Fax. 040 - 284 11 66

www.orientalparadise.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
OriEntal ParadisE

ReseRveeR vast 
vooR ons 

speciale keRstmenu!
Kerstmenu € 35,95 p.p.

bestaande uit 5 gangen

1e en 2e keRstdag
Kerstbuffet € 31,95 p.p.

Kinderen t/m 11 jaar € 18,95 p.p.
21/2 uur onbeperkt dineren (voorgerecht t/m desert)

Met Sushi, Seafood en Japanse Bakplaat
Incl. fris, licht-alcoholisch en/of koffie/thee

Excl. Drinks € 23,95 p.p.
Kinderen € 12,95 p.p.

GRATIS Kalender
+ GRATIS
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Rabobank - Voice of Nuenen 2014
Opnieuw organiseren de Rabobank Dommelstreek en de Rotaryclub Nuenen een 
Voice of Nuenen wedstrijd. De inschrijving voor de editie 2014 is geopend voor 
iedereen uit Nuenen die minimaal 12 jaar oud is. Inschrijfgeld bedraagt € 10,00. 
Belangstellenden kunnen mailen naar voice.of.nuenen@gmail.com met vermel-
ding van naam, leeftijd, waarom je zo graag zingt en eventueel een link naar een 
filmpje op YouTube. Vermeld ook een voorkeursdatum:

1e voorronde, Café Ons Dorp, donderdag 30 januari 2014
2e voorronde, Dinercafé Zinn, donderdag 13 februari 2014
3e voorronde, Café Schafrath, donderdag 20 maart 2014

Zie ook Facebook: RabobankVoiceOfNuenen en Twitter: VoiceOfNuenen.

De 88 Beste Chinese Restaurants 
van 2013 zijn bekend
Tong Ah hoort er ook bij!

Voor het derde achtereenvolgende jaar is de befaamde lijst van de 88 beste Chi-
nese restaurants van Nederland bekend. De afgelopen 11 maanden konden be-
zoekers van Chinese restaurants hun ervaringen, meningen en beoordelingen 
vermelden op www.bestechineserestaurant.nl. Chinees-Indisch restaurant Tong 
Ah aan het Park in Nuenen staat op plaats 39.

De bezoekers konden hun waardering geven voor Eten, Service, Ambiance, Prijs 
met aanvullend eventueel een toelichting. Hieruit is de uiteindelijke Top 88 sa-
mengesteld. Deze jaarlijks terugkerende lijst van de 88 beste Chinese restaurants 
van Nederland is een samenwerking tussen het horeca vakblad Asian HorecaVi-
zier, Umenu en Dinnersite.nl. De organisatie heeft gekozen voor een Top 88, om-
dat het getal 88 een Chinese oorsprong heeft, zo staat 88 binnen de Chinese cul-
tuur symbool voor ‘geluk en blijdschap’ en ‘fortuin of welvaart’. Het cijfer 8 wordt 
gezien als een groot geluksgetal, en 88 als het grootste geluksgetal.

Pleun Bierbooms, winnaar Voice of Nuenen 2012

Uit d’n hoek…
Broodpater

Er tekent zich al een tijdje een nieuwe tweedeling af in de maatschappij. Of 
eigenlijk een terugkeer naar een oude, 19de eeuwse verdeling: de bezitters 
van kennis, kapitaal en productiemiddelen en de rest. Zelfs in de gezond-
heidszorg en binnenkort ook in de rechtspraak is het verschil tussen rijker 
en armer al te zichtbaar.
 Dat proces begon met de val van de Sovjet-Unie, waardoor het 
kapitalisme vrij baan kreeg. Met alle gevolgen van dien.
 Voor degene die niets te eten hebben, is er de voedselbank. Ter 
verzachting van ons geweten. Vannacht zal in Tilburg de 82-jarige brood-
pater Gerrit Poels weer op zijn fiets langs de deuren gaan van mensen die 
honger hebben.

Edwin Coolen

  

 

Kerst op zorgboerderij 
de Krakenburg 

Opening  

Levende Kerststal 

Zaterdag 14 december 

Om 15.00 uur m.m.v. W’an Klank 

  

 Kerst op zondag 15 december 

 

 

   

  

 

   van 14.00 uur tot 18.00 

 m.m.v. Krutjesgatse Liedertafel  

 Aris Weel-Muziekgroep Antonio    

 Annelies en Rob Hilgerdenaar   

 Ties van Gorp 

 De Krakenburg 

Olen 50, Nuenen 

Kerst op zorgboerderij        
De Krakenburg

Nabij de herberg van de boerderij is een 
volledig nieuwe kerststal gemaakt. De 
wanden gemaakt van gepot-dekselde 
planken en het dak van riet. Uiteraard 
voorzien van kerstverlichting met kerst-
bomen in de omgeving van de stal. In de 
stal een ruimte voor zeer mooie “mans”-
hoge beelden van Maria en Jozef alsme-
de de herders en de drie koningen uit 
het verre oosten. Het kindeke Jezus is 
gelegen in een warme en zeer fraaie 

wieg uit de beginjaren van de vorige 
eeuw. Ook de engelen en de ster van 
Bethlehem ontbreken niet en vormen 
met de stal een prachtig plaatje. Een 
flinke ruimte is aangebracht voor de 
dieren zoals schapen, kippen, konijnen 
en de ezel van de boerderij met een pas 
enkele weken geleden geboren ezeltje. 
Zaterdag 14 december om 15.00 uur zal 
de kerststal officieel worden geopend 
met o.a. medewerking van Blaaskapel 
Wa’n Klank uit Son en Breugel met ge-
paste kerstliederen, maar ook de kinde-
ren van de zorgboerderij zullen een be-
langrijk onderdeel vormen van dit 
openingsprogramma.
Zondag 15 december vanaf 14.00 uur 
een kerstprogramma in de volledig in 
kerstsfeer ingerichte Herberg. Mede-
werking aan het kerstprogramma: 
Annelies en Rob Hilgerdenaar, Aris 
Weel, De Krutjesgatse Liedertafel en de 
Muziekgroep Antonio uit Nijnsel.
Een lekker glaasje glühwein, een kop 

CDA-Nuenen c.a. 40 jaar
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week het CDA.

Op 13 december 1973, precies 40 jaar 
geleden, werd in Nuenen de lokale af-
deling van het CDA opgericht. Terwijl 
landelijk de discussie tussen KVP, 
CHU en ARP over de vorming van één 
partij nog volop speelde was men er in 
Nuenen snel uit. Met de gemeente-
raadsverkiezingen van 1974 voor de 
deur besloten de toenmalige Nuenen-
se voorzitters Bisschops (KVP), Bos 
(ARP) en Cornelissen (CHU) om sa-
men te gaan. De CHU en het ARP wa-
ren tot dan niet in de Nuenense ge-
meenteraad vertegenwoordigd en 
samengaan gaf hen de mogelijkheid 
om actief in de Nuenense politiek mee 
te gaan doen. De ledenvergaderingen 
van 13 december 1973 stemden daar-
om unaniem in met die fusie en daar-
mee was het CDA Nuenen c.a. een 
feit. Jan Bisschops werd voorzitter van 
het eerste bestuur. 

De eerste activiteit van de nieuwe 
groepering was het schrijven van een 
verkiezingsprogramma, het opstellen 
van een kandidatenlijst en het voorbe-
reiden van een verkiezingscampagne. 
Maar, waar ging in die tijd de discussie 
in Nuenen over? Teruglezen van de 
programma’s van alle partijen die in 
1974 deelnamen (ook toen al 9!!) laat 
zien dat er nu, 40 jaar later, ogen-
schijnlijk niet veel veranderd is. De 
discussie ging over de uitbreiding van 
Nuenen naar 20.000 inwoners of 
25.000 of zelfs meer dan 40.000. Er la-

gen grote ambitieuze plannen voor 
Nuenen Zuid: Molvense Erven, Zui-
derklamp, Heikampen, De Vroente. 
Een aantal projecten waren zelfs al in 
uitvoering. In zekere zin leken de am-
bities van toen op de ambities van nu 
met Nuenen West en de Luistruik. De 
discussie ging ook over het behoud 
van zelfstandigheid – ja Eindhoven 
had ook toen al forse groeiplannen en 
wilde Nuenen inlijven - en natuurlijk 
over geld! Met dit type onderwerpen 
was de discussie natuurlijk fel. En dat 
felle zie je terug in de pamfletten die in 
de verkiezingscampagne werden ge-
bruikt. Niet alleen felle bewoordingen 
maar ook direct spelen op de man. En 
dat gebeurde tussen alle partijen, zo-
wel lokale partijen als landelijk geori-
enteerde partijen. Niets nieuws onder 
de zon dus, zo lijkt het. 
In de carnavalsoptocht van 1974 reed 
het CDA mee met een eigen wagen 
(Dat mocht/kon toen nog). Een ver-
rassing voor de Nuenense bevolking. 
Of het bijgedragen heeft aan het resul-
taat valt natuurlijk niet te bewijzen 
maar het CDA kwam met 5 zetels als 
grootste partij uit de bus en ging deel 
uitmaken van het college van B&W. 
Jan Bisschops werd wethouder en lo-
coburgemeester en zou dat acht jaar 
blijven. Bijna een jaar was hij waarne-

mend burgemeester na het plotseling 
overlijden van burgemeester Smits 
van Oyen.
In de tien bestuursperioden die sedert 
de oprichting van het CDA voorbij ge-
gaan zijn was het CDA steeds in de ge-
meenteraad vertegenwoordigd. In de 
beginperiode met vijf zetels, later met 
drie. Veel raadsleden dienden meer 
dan een bestuursperiode. Er was een 
sterke binding met Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind én met de agrari-
sche bevolking van ons dorp. Bekende 
namen uit de beginperiode die deze 
binding illustreren zijn bijvoorbeeld 
die van Henk Sloots, Jan Kuyten en 
Wim van de Ven. Vaak leverde het 
CDA ook een wethouder: Jan Bis-
schops, Frank Soutendijk, Berry Cup-
pers en tenslotte Frans Verhallen en 
Paul de Witte.
Zoals overal was het ook in het CDA 
niet altijd koek en ei. Af en toe waren 
er fikse interne discussies en soms 
leidden die tot het vertrek van be-
stuursleden of het opstappen van 
raadsleden. Het doel van de CDA-af-
deling bleef echter altijd leidend: het 
belang van de gemeente Nuenen en 
haar inwoners. Dat was, is en zal ook 
in de toekomst het bestaansrecht van 
het CDA-Nuenen c.a. zijn. Bestuur en 
leden van het CDA in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten kijken met ple-
zier terug op de veertig jaar die het 
CDA tot nu toe in Nuenen actief 
mocht zijn en zich heeft ingezet voor 
het belang van Nuenen c.a. en zijn in-
woners. 

Einde van het 
verzorgingshuis? 
Dat biedt kansen 
voor samen wonen!
Denkt u als 60-plusser ook na over hoe u 
oud wilt worden? Waar en hoe u wilt wo-
nen, welke (on)mogelijkheden er zijn? Be-
hoort een klein complex van zelfstandige 
appartementen met enkele gemeen-
schappelijke ruimtes tot die mogelijkhe-
den? Of ziet u meer in een mantelzorgwo-
ning of een kangoeroewoning? Kopen of 
huren? Vrijdag 13 december van 16.00 
-18.30 uur wil de PvdA Nuenen daarover 
met u in Het Klooster van gedachten wis-
selen, samen met deskundigen, zoals er-
varingsdeskundigen, woningcorporaties, 
zorginstellingen, CPO-begeleiders (col-
lectief particulier opdrachtgeverschap), 
architecten, financieel deskundigen en de 
gemeente. U kunt u aanmelden door een 
berichtje te sturen aan marianne.cooij-
mans@onsnet.nu.

De kandidaten van het CDA op de foto voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 
1974. Onderste rij in het midden Jacques Leemans.

Verstuurd vanaf mijn iPad

201 bezoekers
Door Elwien Bibbe

n de ene variant kun je niet naar links, in de andere alleen maar naar 
rechts en in weer een andere niet naar de overkant. Naar, vind ik dat. 
En dan dat gedwongen U-tjes rijden, ook naar. Zoals nu al bij het Wet-
tenseind, daar word je gedwongen rechtsaf te slaan om dan bij de eerste 

rotonde een U-tje te maken terug naar Nuenen centrum. Dat is gewoon vra-
gen om burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Als je straks met je natte kop uit de Drietip komt, krijg je bij het uitrijden van de 
Kerkstraat een zelfde situatie. En dat is zo bij iedere variant. Naar links, Refeling en 
Nuenen Oost, kan niet meer, dus moet je naar rechts een U-tje maken op het ver-
keerspleintje Europalaan/Parkstraat/Vallestap. En dat wordt volgens plan 1a, b of 
is het c een heel bijzonder pleintje. Daar verdwijnen de stoplichten. Het auto en 
busverkeer krijgt voorrang en fietsers en voetgangers en de groeiende groep scoo-
tmobielers dienen een goed moment te kiezen. Het plaatje ziet er leuk uit, maar ik 
kan me er op dit moment geen voorstelling van maken. Vanuit de Parkstraat steekt 
een voetganger eerst een fietspad, dan de autoweg/busbaan (voor de verkeers-
pleintjes worden die samengevoegd en krijgt de bus m.b.v. een stoplicht voorrang 
op het autoverkeer), dan de andere combi auto/busbaan en daarna weer een fiets-
pad over... Het idee komt overigens uit Hilversum. Niet uit brainport!
Zo'n Kerkstraat variant vind je overigens ook terug als je komt vanaf de Geldropse-
dijk en vanaf de Refeling. En dat vind ik dus ook naar. Dat betekent altijd U-tjes 
maken over rechts als je naar links wil. En eigenlijk wil ik overal gewoon kunnen 
blijven oversteken en dan naar links of naar rechts kunnen of ik nou met de auto, 
te voet of op de fiets ben. 

Ik was dus nummer 201, de laatste op de laatste inloopsessie reconstructie Euro-
palaan in het gemeentehuis op 3 december. En ik bewonder de 200 Nuenenaren 
die me voor waren, want zo makkelijk waren al die varianten op die kaartjes nu 
ook weer niet te begrijpen. Ik ben benieuwd wat het allemaal op gaat leveren nu 
alle inspraakavonden en sessies erop zitten. Wordt het een van de varianten of had 
een van mijn 200 voorgangers een veel beter idee? Donderdag 13 februari moet in 
de raad de beslissing vallen. Kort door de bocht gaat Nuenen in ieder geval niet! 

In het weekeinde van 14 en 15 december wordt op zorgboerderij De Kra-
kenburg Olen 50, Nuenen (nabij Stad van Gerwen) op sfeervolle wijze een 
begin gemaakt met het kerstfeest 2013.

koffie enz. zal niet ontbreken en van-
zelfsprekend wordt aan elke bezoeker 
een beschuit met muisjes aangeboden. 
De bezoekers zullen ook gelegenheid 
hebben tot aankoop (heel zacht prijsje) 
van door de kinderen van de zorgboer-
derij gemaakte bijzondere attributen als 
tekeningen en kerstversieringen.
De kerststal op de Krakenburg is ge-
opend vanaf zaterdag 14 december tot 
en met donderdag 2 januari met uitzon-
dering van 1e kerstdag en Nieuwjaars-
dag. De openingstijden zijn van 11.00 
tot 17.00 uur. 

I

Volkskerstzang in 
de Clemenskerk
Op zondag 15 december vindt in de 
Clemenskerk in Nuenen de jaarlijkse 
volkskerstzang weer plaats. Dit jaar 
wordt de muzikale omlijsting verzorgd 
door Brassband De Vooruitgang.
 
De volkskerstzang is een jaarlijkse tra-
ditie in Nuenen. Iedereen kan tijdens 
deze samenzang meezingen met be-
kende kerstliederen. Brassband De 
Vooruitgang, die ook de mis op Twee-
de Kerstdag muzikaal zal opluisteren, 
staat onder leiding van dirigent Stefan 
Voncken.
De Kerstsamenzang vindt plaats op 
zondagmiddag 15 december in de 
Clemenskerk in Nuenen. De aanvang 
is 16.00 uur en de toegang is gratis.
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Koop de lekkerste Brabantse

worstenbroodjes
voor het goede doel!
Lions Club Nuenen verkoopt ook dit jaar weer de allerlekkerste 
ambachtelijke Brabantse worstenbroodjes! De opbrengst komt 
ten goede aan Voedselbank Nuenen. Teken direct in via: 
worstenbroodjes-lions@dennenlaan.nu.

Of kom gezellig naar ons 
verkooppunt bij Intratuin!

Waar:
Ingang van Intratuin Nuenen
Wanneer:
Zat. 7 dec. 09:00 - 17:00 uur Zon. 8 dec. 10:00 - 17:00 uur Zat. 14 dec. 09:00 - 17:00 uurZon. 15 dec. 10:00 - 17:00 uurZat. 21 dec. 09:00 - 17:00 uur

Prijs:
€ 10,- per zakje van 6 stuks

Lions club Nuenen verkoopt weer worstenbroodjes bij Intratuin

Houben bakt ze bruin
Het is inmiddels een traditie van de Lions Club Nuenen om rondom de 
feestdagen worstenbrood te verkopen bij Intratuin. Zo ook dit jaar: op 7, 8, 
14, 15 en 21 december bij de entree van Intratuin en op bestelling. De 
opbrengst is uiteraard bestemd voor een goed doel: de Stichting Voedsel-
bank Nuenen. Vrijdag 6 december was de officiële aftrap door Burgemees-
ter Houben.

Van links naar rechts: Tiny Schepers van Van de Heyde Hoeve, 
Marjolijn America van de Lions club Nuenen, wethouders Eb-
berink en Moviat, burgemeester Maarten Houben.

Onder grote belangstelling kocht Bur-
gemeester Houben de eerste worsten-
broodjes en hij was blij dat er eindelijk 
een broodje op de markt is met zijn 
naam er op. “Het is jammer dat er in 
een gemeente als Nuenen een voed-
selbank nodig is maar ik ben blij dat er 
in de gemeente genoeg mensen zijn 
die dit goede doel steunen en daarom 
wil ik de Lions club Nuenen hartelijk 
danken voor dit initiatief” aldus Hou-
ben. Dat ook wethouders het belang-
rijk vinden dat de voedselbank ge-
steund wordt, bleek uit de 
aanwezigheid van o.a. Johan Ebberink 
en Marijke Moviat.

De Voedselbank Nuenen heeft een 
koelwagen nodig en de aanschaf daar-

van is voor 75 % gedekt door een sub-
sidie van het Oranje Fonds. Met de 
verkoop van de worstenbroodjes wil-
len de Lions de overige 25% bijeen 
brengen. Op die manier willen ze een 
duurzame bijdrage leveren in plaats 
van enkel en alleen een cheque over-
handigen. “We hebben de worsten-
broodjes dit jaar scherp ingekocht bij 
bakker Houben, een nieuwe speler op 
de markt die een ambachtelijk en 
duurzaam worstenbroodje heeft ont-
wikkeld met het Nuenense vlees van 
het Van de Heyde Hoeve-varken” al-
dus Lionslid Marjolijn America, de 
coördinator van deze actie. Bakker 
Houben zal ca. 8000 worstenbroodjes 
bakken voor deze actie en als het er 
meer moeten worden is dat geen pro-

bleem. “Elke avond worden ze vers ge-
bakken dus het aantal aanpassen is 
makkelijk te doen”.

Eerlijk vlees
Van de Heyde Hoeve brengt een eer-
lijk varkensvlees met de pure smaak 
en malsheid van vroeger. Ze staan 
voor een duurzame wijze van het hou-
den van varkens en hebben respect 
voor het dierenwelzijn. Ook produce-
ren ze groene stroom uit de afvalstof-
fen van hun boerderijen. Met de Ne-
derlandse herkomst en een speciaal 
voer dat ze de varkens geven, garande-
ren ze een duurzame kwaliteit en min-
der CO2-belasting voor de aarde. 

Heeft u al worstenbroodjes besteld? 
Een doosje met zes stuks 'Heydehoe-
ve-broodjes' van bakker Houben kost 
€ 10,- en daarvan gaat 40% naar het 
goede doel: een koelwagen voor Voed-

selbank Nuenen. 
Bestel via worstenbroodjes-lions@
dennenlaan.nu of kom op 14, 15 of 
21 december langs bij Intratuin. 
Het redactieteam van Rond de 
Linde heeft ze gekocht en ge-
proefd, ze zijn erg lekker! Een 
echte aanrader!

Voor meer info: 
www.lions.nl, 
www.voedselbanknuenen.nl 
en www.heydehoeve.nl.

Politieberichten
Inbraken in woningen
In de avond van 29 november werd ingebroken in een woning aan de Soeter-
beekseweg in Nederwetten. Na het openbreken van een deur werd de woning 
doorzocht. Een fotocamera bleek de buit van dit feit.
Op 4 of 5 december werd ingebroken in een woning aan de Molvense Erven. Na-
dat een raam uit een kozijn was verwijderd werd de woning "bezocht" en door-
zocht. Het is nog niet bekend wat de buit van deze inbraak was.

Rijden onder invloed
Een 23 jarige inwoner uit Helmond werd op de Europalaan in Nuenen bekeurd 
omdat hij op 1 december, als bestuurder van een personenauto, alcohol gedron-
ken had. Hij had ruim 2 x de toegestane hoeveelheid alcohol op. Behalve de be-
keuring waarover het openbaar ministerie een besluit gaat nemen, is ook het rij-
bewijs van de man ingevorderd. 

Inbraak in auto
Op de Spierkesdreef werd tussen 1 en 2 december ingebroken in een personen-
auto. Een computer werd uit de auto gestolen. 

Opnieuw verkeersongeval op de rotonde Europalaan-Panakkers
Op 2 december rond 12.25 uur vond een aanrijding plaats op de rotonde Europa-
laan-Panakkers. Terwijl een fietsster over het fietspad van deze rotonde reed 
werd zij aangereden door een afslaande personenauto. De fietsster kwam daar-
door ten val en liep zodanig letsel op dat ze zich onder behandeling in een zie-
kenhuis moest laten stellen. Het is de 2e keer in een maand dat een soortgelijke 
aanrijding op deze rotonde gebeurde.

Aanhoudingen na auto-inbraak
In de nacht van 2 december werd ingebroken in een personenauto aan de Noor-
derklamp in Nuenen. Twee uit Helmond afkomstige verdachten werden dezelf-
de nacht aangehouden in Stiphout. Omdat de bewijsvoering tegen deze verdach-
ten niet mogelijk was werd deze zaak geseponeerd. 

Kerstconcert Keskedee in Gerwen
Op woensdag 18 december om 19.30 uur treedt het Nuenense wereldmu-
ziekkoor Keskedee op op een levendige kerstavond van de Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen in het gemeenschapshuis D’n Heuvel te Gerwen (Heuvel 
11). De entree is gratis.

Sinds 1996 trad het al op met bijna 100 
concerten in en buiten Nuenen, en zelfs 
in het buitenland. Met muziek uit aller-
lei culturen in exotische talen en vreem-
de ritmes en samenklanken zingt Kes-
kedee verbroederend de hele wereld tot 
elkaar. Maar een echt kerstrepertoire 
was er nog niet. Dat is veranderd! 

Keskedee komt met prachtige kerst-
liederen van over de hele wereld. 
Sprankelende kerstliederen die hier 
zelden te horen zijn. Uit Spanje, de 
Oekraïne, Nigeria enz. Daarnaast pre-
senteert Keskedee enkele liederen die 
goed bij de kerstsfeer passen. Laat u 
aangenaam verrassen. 

Voor wie niet kan wachten tot 18 de-
cember: Keskedee treedt met dit nieu-
we kerstrepertoire ook op op zaterdag 
14 december in “Ravenstein bij kaars-
licht”. Vanaf zeven uur tot kwart over 
negen ’s avonds wordt het vestingstad-
je aan de Maas sfeervol met kaarsen 
verlicht en treden er ook nog zo’n 
twintig andere muziekgezelschappen 
en koren, op. De entree daar is € 2,- 
p.p. vanaf 12 jaar. 

Maar het concert in Gerwen is, zoals 
gezegd, helemaal gratis!

Voor meer informatie: Arnold Maas, 
06-22253059, arnoldmaas@onsnet.nu.

Schafrath live: Bluesrock Band 
“Out of the Blues”
Op vrijdag 13 december treedt de Band “Out of the Blues” weer op in café 
Schafrath met hun “eigen” bluesrockmuziek. Voor bekenden een avond om 
naar uit te kijken en voor anderen een must om naar toe te gaan.

“Out of the Blues” is een blues-rock 
coverband die ruim 5 jaar geleden 
werd opgericht als tijdelijk project, 
met het idee covers te gaan spelen die 
de muzikanten zelf leuk vonden. Het 
enthousiasme en de chemie binnen de 
band bleek echter zo groot dat er nog 
geen moment aan is gedacht om het 
tijdelijke af te ronden. Zo is er een 
band ontstaan met een repertoire met 
zeer uiteenlopende nummers, van ou-
de pop tot metal en van alles daar tus-
senin. Daarbij moet wel gezegd wor-
den dat door de jaren heen alle liedjes 
een “Out of the Blues”- touch hebben 
gekregen, meestal zonder het origi-
neel te veel geweld aan te doen. Voor 
de liefhebber van recht-door-zee live 
muziek een ware bluesrock traktatie! 

Zang: Maurice Bergsma, Gitaar: Ar-
mand Bergsma, Drums: Mart-Jan 
Verweij, Bas: Henk van de Brink, Key-
board: Leon van Glabbeek.

Tot in Schafrath: Vrijdag 13 december 
21.00 uur, toegang gratis.

Gebak van Meester-Patissier 
Robert van Beckhoven bij   
De Koffiedrinkers
 
Sinds enige tijd verkoopt De Koffiedrinkers aan de Berg 38 te Nuenen ook 
het gebak van de Meester-Patissier Van Beckhoven die ook bekend is als 
jurylid van het populaire programma Heel Holland Bakt.

Een citroentaartje van Meester-Patis-
sier Robert van Beckhoven verkrijg-
baar in Nuenen bij De Koffiedrinkers.

 
In eerste instantie was het de bedoe-
ling dit gebak alleen te verkopen bij de 
overheerlijke koffie in het koffiehuis 
zeggen Karin en Evelien. Het paste 
precies bij de filosofie van de beste 
kwaliteit leveren. 

”Iedereen die het gebak proefde wilde 
dat ook meenemen naar huis. Dus is 
besloten voortaan ook het gebak los te 
verkopen voor thuis,” zegt Evelien 
trots. Naast losse gebakjes kun je ook 
prachtige taarten kopen. Wel dien je 
vooraf te reserveren. Dat gaat heel 
makkelijk via een lijst op de website 
www.dekoffiedrinkers.nl of gewoon in 
de winkel. Komende tijd wordt het as-
sortiment nog verder uitgebreid. Ook 
voor de kerstdagen kunnen klanten dit 
heerlijke gebak reserveren. Omdat 
van Beckhoven al zijn gebak direct 
vers invriest is het altijd vers. U kunt 
het gebak een paar uurtjes voor u het 
gaat eten uit de vriezer halen en kakel-
vers serveren. 

 
De Koffiedrinkers is geopend van 
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. 

Ook zijn wij bereikbaar via 
www.dekoffiedrinkers.nl

Plannen Europlaan/HOV2

VVN Nuenen:          
Liever variant 1b, anders 1c

Dat laat de afdeling weten in een brief 
aan het college van burgemeester en 
wethouders. De HOV2 plannen lagen 
tot 5 december voor inspraak ter inzage.

In variant 1b is bij de kruising Val-
lestap/ Parkstraat een volledig voor-
rangspleintje opgenomen maar kan bij 
voorrangspleintje Geldropsedijk vanaf 
de Geldropsedijk niet linksaf worden 
geslagen richting Eindhoven. Dat wordt 

gecombineerd met een maximum snel-
heid van 50 km over het gehele traject 
tot Eindhoven. 

Bij variant 1c kan gemotoriseerd verkeer 
vanaf de Geldropsedijk via het daar gele-
gen voorrangspleintje, in plaats van via 
het voorrangspleintje bij Goossens (zo-
als in variant 1b), linksaf slaan richting 
Eindhoven. VVN Nuenen wijst erop dat 
de oversteekbaarheid voor de circa 300 

fietsers in de ochtendspits richting Op-
wettenseweg niet in het gedrang komt. 
Mocht dat in de praktijk toch het geval 
zijn, dan adviseren zij u de aanleg van 
een geregelde oversteekplaats (GOP) ter 
plaatse tot variant 1b een feit is. 

Veilig Verkeer Nuenen is via de klank-
bordgroep HOV2 vanaf het begin bij de 
planontwikkeling betrokken. De groep 
bestaat verder uit vertegenwoordigers 
van bewoners van aangrenzende wo-
ningen, Ondernemers Contact Nuenen 
en de Fietsersbond en staat onder amb-
telijke begeleiding van de gemeente. De 
klankbordgroep is ruim drie jaar actief 
geweest.

De Nuenense afdeling van Veilig Verkeer Nederland is in de plannen rond 
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer 2 (HOV2) voorstander van variant 1b. 
Maar omdat momenteel de financiële middelen daarvoor ontbreken, is 
variant 1c volgens hen de ‘next best’ oplossing.

De Notekrakersuite 
in Gerwen
Op donderdag 19 december wordt 
er op de Bredeschool Heuvelrijk in 
Gerwen door de hele school een 
spel opgevoerd genaamd de Note-
krakersuite. Aan dit project van het 
KunstKwartier doen alle groepen 
van de school mee. 

Er wordt gedanst en gezongen, geza-
menlijk zijn er decoraties gemaakt. 
De muzikale ondersteuning aan dit 
project wordt verleend door een gele-
genheidsorkest samengesteld uit le-
den van Drumfanfare Jong Leven en 
het Gerwens Muziekkorps. Het or-
kest staat onder leiding van Raymond 
Sondagh. De voorstelling begint om 
19.00 uur in de gymzaal van de school. 
Na afloop presenteren het Kunst-
Kwartier, Drumfanfare Jong Leven en 
het Gerwens Muziekkorps zich ach-
ter in de gymzaal. U kunt daar dan 
uitgebreid informatie krijgen over het 
KunstKwartier en de beide muziek-
verenigingen uit Gerwen. Ook is er 
dan de mogelijkheid om instrumen-
ten uit te proberen. In de school is er 
na afloop van de voorstelling een 
kerstmarkt.
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Sinterklaas bezoekt     
De Wentelwiek
En dat hebben we gemerkt.....Eerst zijn de strooipieten al langs geweest om onze 
schoenen met iets lekkers te vullen. Sinterklaas had laten weten dat hij dit jaar 
natuurlijk ook weer naar onze school wilde komen. Dus wij stonden met zijn 
allen buiten op hem te wachten, te zingen.....en te wachten.....en te wachten.

Tot onze directeur een dringend tele-
foontje kreeg van Sinterklaas!!! 
Hij kon helaas niet op tijd zijn omdat 
de tomtom hem niet goed de weg had 
gewezen naar onze school. Maar hij 
beloofde om zo snel mogelijk te ko-
men. Hij wist dat kinderen van groep 6 
stonden te popelen om een musical te 
spelen om Sint en zijn pieten welkom 
te heten. En het was zo koud buiten 
dat Sint zei dat we alvast naar binnen 
moesten gaan en beginnen.

Gelukkig kwam hij net op tijd om sa-
men met de kinderen de musical af te 
kunnen sluiten. Daarna is hij samen 
met zijn Pieten in alle groepen op be-
zoek geweest en heeft hij cadeautjes 

gebracht. Ook hebben de kinderen 
mooie optredens laten zien en andere 
gezellige activiteiten gedaan. We heb-
ben Sinterklaas en zijn zwarte Pieten 
bedankt voor deze super spannende 
en fijne dag. Het was weer een gewel-
dige feestdag op 5 december.

Een dag om nooit meer te vergeten! 

Sinterklaas op de Crijnsschool
Op donderdag 5 december werd het Sinterklaasfeest gevierd op de Crijns-
school. Elk jaar is het toch weer spannend: komt Sinterklaas ook zelf of 
heeft hij het te druk…

Toen de kinderen de speelplaats op kwamen, stond daar een enorm groot cadeau 
en daar kwamen heel rare geluiden uit. Even dachten we dat het paard van Sin-
terklaas erin zat, zo werd er getrappeld daarbinnen. Maar toen… viel die enorme 
doos zomaar open en kwam er een Zwarte Piet uit tevoorschijn. Die Piet wilde 
heel graag naar binnen want hij was door en door koud. Hij vroeg ons naar de 
speelzaal te komen zodat we met z’n allen heel hard konden zingen zodat Sinter-
klaas hem zou kunnen vinden. Nou dat lukte prima! Sinterklaas kwam de speel-
zaal binnen met nog twee Pieten. En toen kon het grote feest beginnen! 

De Sint en zijn gevolg gingen in alle klassen op bezoek. De kleintjes kregen alle-
maal een leuk cadeautje van Sinterklaas en ze traden op tijdens een speciale edi-
tie van het Crijnspodium, speciaal voor Sinterklaas en zijn pieten. De grotere 
kinderen kregen met hun hele klas een gezamenlijk cadeau en maakten prachti-
ge surprises voor elkaar. Kortom kinderen, ouders, team én Sint en zijn pieten 
hadden een geweldige 5 december op de Crijnsschool. 

Opbrengst collecte   
Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is 
het mooie bedrag van € 7.397,= in Nuenen met 89 col-
lectanten opgehaald.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft 
het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek 
naar MS en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, 
maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en 
wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem 
contact op met Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl

Extra Sint cadeau op 
Bredeschool Vrouwkensakker?
De kinderen van brede school Vrouwkensakker in Nuenen wreven donderdag 
5 december nog eens extra door hun ogen. Kregen ze nu een extra Sint cadeau?

Prinsenbal bij de Stemkes 
Zondag 15 december zullen de laatste kartrekkers voor het carnaval in de 
gemeente bekend worden gemaakt in residentie de Stam in Gerwen. Om 
16.00 uur start het afscheid van het huidige trio, de drie musketiers Prins 
Bois en zijn adjudanten Croix en Jardin. Aansluitend zorgt carnavalsvereni-
ging de Stemkes ervoor dat alle magen gevuld worden. 

Daarna zullen de kartrekkers van De Wetters, De Dwèrsklippels,  De Narre-Kappen en 
de Raod van Zatterdag de nieuwe prins/prinses onthullen. Iedereen is van harte wel-
kom om deze prinsenwissel bij te wonen in café de Stam, Gerwenseweg 38, Gerwen.

Aanwijzigingen
voor de nieuwe prins /prinses:
1) Hij/zij werkt graag met kinderen.
2) Hij/zij gaat er vaak omheen.
3) Hij/zij zoekt het vaak hogerop.
4) Hij/zij heeft iets met vieren.
5) Hoge bomen vangen veel wind.
6)    Hij/zij heeft iets met  vruchten en/

of fruit.
7) Het zit in de familie.
8) Hij/zij heeft het licht gezien.
9) Secretaris, Heilig Kruisgilde, 
 leider.
10) Hij/zij doet het met FF.
11) De Stemkes doen het op zijn Duits 

dit jaar.

Wie volgen bij De Stemkes Prins Bois 
en zijn adjudanten Croix en Jardin op? 
(Foto Cees van Keulen).

Brandweer Nuenen in actie

Sinterklaasfeest Dassenburcht gered

Foto: Jacqueline van den Berg

Kerstconcert 
& More op de 
Dorpsboerderij 
Weverkeshof
Het jaarlijkse kerstconcert op 
Weverkeshof wordt weer ver-
zorgd door de bands Zobi la Mou-
che en Overzee, samen met het 
koor Kippenvel.

Op de speellijst staan weer kerstnum-
mers uit de hele wereld (Zobi la Mou-
che) en eigen nummers van Overzee. 
Verder bevat het programma natuur-
lijk kerstnummers. Het Kippenvel-
koor zingt een aantal Afrikaanse num-
mers en treedt ook samen op met Zobi 
la Mouche.

Kerstconcert & more, zondag 15 de-
cember  vanaf 14.00 uur op Dorps-
boerderij Weverkeshof Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 in Nuenen. 

Toegang vrij.

Sinterklaas kwam ’s morgens op tijd 
de school binnenstappen en ging op 
zijn speciale zetel zitten. Hij genoot 
van een afwisselend programma met 
liedjes en dansjes, samen met de kin-
deren van basisschool De Nieuwe Lin-

de, Korein Kinderplein en peuter-
speelzaal ’t Dwersliggertje. Maar 
natuurlijk ging er weer iets mis met 
één van de Pieten. Luisterpiet Robin 
bleek vast te zitten in de grote schoor-
steen in de aula van de school. Niets 
hielp. Zelfs met een dik touw was er 
geen beweging in Piet Robin te krij-
gen. Tenslotte schoot de luisterpiet los 
na het samen zingen van de oeroude 
hit ‘(Piet) Kom van dat dak af ’.

Maar de grootste verrassing zat in het 
enorme cadeau, dat tijdens de hele 
voorstelling op het podium stond. Uit-
eindelijk kroop ICT-juf Linet uit het 
pakpapier. Het bleek haar hartenwens 
om één keer Sinterklaas te zijn. De 
echte Sint moest er hartelijk om la-
chen en zei: “Helaas kan er maar één 
echte Sinterklaas zijn en dat ben ik.” 

Paniek op basisschool De Dassenburcht, vorige week donderdag 5 december. 
De kindertjes stonden luid zingend bij het Trouwlaantje te wachten op Sinter-
klaas. Maar de goedheiligman kwam niet. Wel kwamen er drie Pieten, waarvan 
er eentje als Sinterklaas was verkleed omdat ze Sinterklaas kwijt waren. Maar 
daar trapten de kinderen natuurlijk niet in. Waar zou Sinterklaas toch zijn?

Plotseling klonk er vanaf het dakterras 
van de school een stem: Sinterklaas! Wat 
was er toch gebeurd? De avond ervoor 
was Sinterklaas met zijn paard Amerigo 
van het dak gegleden. Het paard was er 
vandoor gegaan en Sinterklaas was op 
het dakterras terecht gekomen en kon er 
niet vanaf. Directrice Mariëtte Franssen 

ging daarom snel de sleutel van de deur 
van het dakterras halen maar die was 
kwijt. Wat nu? De brandweer werd ge-
beld en die kwam meteen met loeiende 
sirenes het schoolplein opgereden. Maar 
de ladder die ze bij zich hadden was te 
kort. Toen pakten ze een laken dat de 
brandweermannen samen met de kinde-

ren vast hielden. Het hele schoolplein 
moedigde Sinterklaas aan om van het 
dakterras in het laken te springen, net als 
in de film. Zou hij het doen?

Net toen de Sint wilde springen, vond 
conciërge meneer Hans de sleutel. Sint 
kon nu gewoon door de deur en via de 
trap naar beneden komen. Het grote Sin-
terklaasfeest kon eindelijk beginnen. Er 
werd gezongen, stukjes opgevoerd, gela-
chen en natuurlijk cadeautjes uitgedeeld.

Enquête    
Bibliotheek Dommeldal
Bibliotheek stelt 
bezoeker centraal
Bibliotheken zijn steeds op zoek naar 
manieren om de dienstverlening nog 
beter te laten aansluiten bij de wensen 
van het publiek. In Bibliotheek Dom-
meldal zal daarom gedurende drie we-
ken een enquête onder de bezoekers 
worden uitgevoerd. De vragen gaan on-
der andere over de vindbaarheid, in-
richting, de digitale dienstverlening en 
het personeel. De enquête is ook via het 
internet in te vullen. Ga daarvoor naar 
www.bibliotheekdommeldal.nl. De en-
quête staat bovenaan bij laatste nieuws.

Voor 140 
kinderen 
een Nuenens 
‘kindpakket’

Het Nuenense “KINDPAKKET “

Word Collectant!
Meld je aan als collectant op  www.nationaalmsfonds.nl

Het Nationaal MS Fonds  helpt mensen met MS verder...

Kort geleden heeft het Rijk via de ge-
meenten geld beschikbaar gesteld 
voor huishoudens met een laag inko-
men. Dit geld is alleen bedoeld voor 
kinderen tot 18 jaar. De gemeente Nu-
enen heeft er voor gekozen om dit 
rijksgeld te besteden via een zoge-
naamd ‘kindpakket’. 
Voor de uitvoering is overleg geweest 
tussen de Gemeentelijke Sociale 
Dienst, Stichting Leergeld, de Nue-
nense Jeugdraad en Voedselbank Nue-
nen. In Nuenen krijgen 140 kinderen 
een pakketje met cadeaubonnen en 
cadeaupasjes van winkels of bedrijven 
die in Nuenen te vinden zijn. De enve-
loppe met de pasjes en bonnen wor-
den zo snel mogelijk bezorgd. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 06 
23848755.



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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tier” open  tot 18.00 uur.
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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.

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     

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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Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1

22-11-10   14:08Maakt uw interieur compleet!  
Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

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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De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106
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Kuilen 1, NuenenTel. 040 - 2831974

 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.

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

totale verbouwings 
leegverkoop

alles moet weg!

korting 
tot wel 70%
laminaat restanten 
al v.a. € 2,- m2

pvc 
vloeren 
al v.a. € 9,95 m2

Massieve 
vloerdelen 
diverse kleuren 
en afmetingen 

al v.a. € 17,95 m2lamel parket restanten 
diverse kleuren en afmetingen 

al v.a. €10,- m2

Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, 

Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

op=op

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

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

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl

Dinercafé Zinn
Party • Drinks • Food
Park 61
5671 GC Nuenen
T: 040 2833133
www.dinercafezinn.nl

Vrijdag 13 December
Vier samen met ons 
6 jaar Zinn!!
Feest DJ Jerome!!! En speciale verjaardags verrassingen 
voor ons 6 jarig bestaan. Dus zorg dat je er op tijd bent. 

Zaterdag 14 December
De beste cover’s uit de jaren 60&70, met live 
op ons podium “Old Grey & Restless”, aanvang 21:00 uur. 

Zaterdag 21 December
D’n urste tonpRAOD avond, maar helaas uitverkocht. 

Kerst in Dinercafé Zinn.
Heerlijk dineren en gezellig uitgaan! Neem alvast een voorproefje 
op onze site voor ons complete menu en kerst specials. 

Oud & Nieuw
Helaas uitverkocht. 

1 Januari
Vanaf 16:00 uur; soep, broodjes en karaoke
 

Hele fijne feestdagen
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Lenny Kuhr in Het Klooster 
In de week voordat de gezellige kerstdagen weer beginnen, treed Lenny 
Kuhr 20 december op in Het Klooster. Zij zal haar voorstelling ‘Wie ben je’ 
in een speciale kersteditie brengen waardoor u alvast in de kerststemming 
kunt komen. 
 
De voorstelling zal bestaan uit het of-
ficiële programma ‘Wie ben je’ van 
Lenny Kuhr, maar dan met een kleine 
twist om u in de kerstsfeer te brengen. 
Tijdens deze voorstelling vertelt ze 
een spannend, ontluisterend en ver-
heffend muzikaal verhaal. Tijdens de 
voorstelling wordt Lenny begeleid 
door Cor Mutsers en Mischa Kool, sa-
men zijn ze een muzikale drie-een-
heid. Wie ben je, gaat over wie je bent 
als je niet meer bent wie je dacht te 
zien. Het is de meest essentiële vraag 
die een mens zich kan stellen. Op in-
dringende en speelse wijze bezingt 
Lenny de reis naar het antwoord op 
deze vraag. Maar wie weet is de reis 
interessanter dan het antwoord. Hoe u 
ook naar de voorstelling komt, u gaat 
geraakt en geïnspireerd naar huis.

De voorstelling is op vrijdag 20 de-
cember te zien in Het Klooster. De 
voorstelling begint om 20.15 uur en 

toegangskaarten voor de voorstelling 
zijn € 19,50. Kaarten kunt u bestellen 
via de website www.hetklooster.org of 
u kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 uur en 17.30 uur telefo-
nisch reserveren via het telefoonnum-
mer 040 -284 33 99. Natuurlijk kunt u 
ook op de avond zelf nog kaartjes ko-
pen (indien nog beschikbaar).

(Fotograaf Govert de Roos)

Flachau try-out
Op zaterdag 14 december vanaf 21.00 
uur is er een super gezellig volksfeest 
voor man en vrouw. 
Lederhosen, dirndl, muziek en veul 
bier... kortom een feest zoals het 
hoort. In Café Schafrath in Nuenen. 
Deze avond kunt u genieten van Duit-
se Schlagers, volksmuziek en bekende 
meezingers o.l.v. De Nunentaler. Kom 
genieten met je vrienden, familie en 
bekenden van de sfeer en gezelligheid 
van een gezellig feest in Nuenen.
Beleven en er bij zijn bij een avond vol 
plezier, entertainment, gezelligheid en 
vermaak.
 

Spullekesmarkt in 
Dorpswerkplaats
Tegelijk met de traditionele kerst-
markt houdt de Dorpswerkplaats ko-
mend weekend een Spullekesmarkt in 
de houtopslagruimte achter in het ge-
bouw. Het gaat daarbij om de verkoop 
van goed bruikbare spullen (geen 
meubels), die een tweede eigenaar ver-
dienen. Dit alles tegen aantrekkelijke 
prijzen. De kerstmarkt is komende za-
terdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en 
zondag van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Het gebouw van hobby- en activitei-
tencentrum De Dorpswerkplaats ligt 
aan het Park 63b tegenover de kerk.
De opbrengst van de kerstmarkt zal 
o.a. worden gebruikt om komend 
voorjaar de laatste 6 verweerde kozij-
nen plus beglazing van het gebouw te 
vervangen. 

Veiling Sarajevo Roses voor 
projecten in Bosnië-Herzegovina
Tijdens de onlangs gehouden community dag van de Nuenense stichting 
Out of Area werd door kunstenaar Willem Berkers uit Son en Breugel de 
schilderijenserie Sarajevo Roses officieel overhandigd aan de stichting. De 
serie bestaat uit zeven schilderijen. Out of Area gaat de schilderijen veilen, 
de opbrengst van de veiling komt ten goede aan de projecten in Bosnië-
Herzegovina.

Een Sarajevo Rose is een concreet litteken veroorzaakt door een mortier shell ex-
plosie die later werd gevuld met rode hars. Mortar rounds landing on concrete 
create a unique fragmentation pattern that looks almost floral in arrangement. 
Mortiergranaten die landen op beton creëren een unieke fragmentatie patroon, 
waarin je rozen kunt herkennen. Because Sarajevo was a site of intense urban 
warfare and suffered thousands of shell explosions during the Siege of Sarajevo , 
the marked concrete patterns are a unique feature to the city. Sarajevo was een 
plaats van intense stedelijke oorlogvoering en leed onder duizenden shell explo-
sies tijdens de belegering, de gemarkeerde betonpatronen zijn een uniek ken-
merk van de stad.
Willem Berkers werd voor het maken van zijn schilderijen geïnspireerd door die 
Sarajevo roses. Met de wreedheden van het jarenlange beleg van Sarajevo nog in 
zijn herinneringen bezocht hij enkele jaren geleden de stad. Daar op straten en 
stoepen lagen de uiteengespatte sporen van lafheid: Sarajevo’s Roses”. Vanuit die 
inspiratie maakte Berkers de veelkleurige werken om te gedenken dat vanuit ver-
schrikkelijk en verdrietig zwart er ergens vast een kleurige en hoopvolle blik op 
de toekomst is.
Stichting Out of Area zet zich in voor mensen in gebieden waar dat hard nodig 
is. Door het opknappen van scholen, kinderdagverblijven, jeugdhonken, zieken-
huizen en instellingen en het aanbieden van allerlei activiteiten helpt de stichting 
de mensen aldaar weer een stuk vooruit. 

Veiling.
Op http://sarajevo-roses.simpsite.nl/ vindt u de zeven schilderijen die zijn ge-
maakt door Willem Berkers. Via de website kunt u een bod uitbrengen op de 
schilderijen. Daarmee kunt u in het bezit komen van een bijzonder kunstwerk en 
tegelijkertijd de hulpbehoevenden in voormalig Joegoslavië steunen.

Bevolkings-
onderzoek 
borstkanker in 
Nuenen
Op 23 december 2013 start Bevol-
kingsonderzoek Zuid met het bevol-
kingsonderzoek borstkanker in Nue-
nen. 

Voor dit onderzoek worden alle vrou-
wen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar 
uitgenodigd. Door het onderzoek kan 
borstkanker in een vroeg stadium ont-
dekt worden. Dit verhoogt de kans op 
genezing. Bovendien is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk. 

Het onderzoekscentrum bevindt zich op 
het Larixplein 5, 5616 VB in Eindhoven. 
Voor vragen over het bevolkingsonder-
zoek borstkanker of voor het verzetten 
van de afspraak, bel het informatiepunt 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Het 
informatiepunt is op werkdagen tussen 
9.00 uur en 13.00 uur bereikbaar via tele-
foonnummer 088-00 01 330. Voor meer 
informatie kunt u kijken op 

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

In memoriam 

Karel Foolen 1953-2013
Karel Foolen was meer dan 30 jaar een verdienstelijk lid van RKVV Neder-
wetten. Op maandag 9 december 2013 hebben wij in een overvolle kerk van 
Nederwetten afscheid van hem genomen.

Hij doorliep alle elftallen, maar nog meer dan dat was hij een vrijwilliger waar je al-
tijd van op aan kon. Jarenlang was hij redactielid van het clubblad “Het Koppeltje”. 
Hij bouwde en sjouwde mee aan de totstandkoming van de nieuwe bestuurskamer, 
de nieuwe kleedlokalen en was bovendien een trouwe supporter van het 1e elftal. 
Ook toen zijn gezondheid hem in de steek liet zat hij nog elke uit en thuis wedstrijd 
weer of geen weer, langs de lijn in zijn rolstoel om Nederwetten 1 waarin zijn 2 zo-
nen spelen aan te moedigen. Wij verliezen in Karel een geweldig lid maar boven-
dien een geweldig mens.
Wij wensen Mariëtte, René en Marsha en Erik heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur en Leden RKVV Nederwetten.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Harrie van Gastel
Aangever

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

A D V E R T O R I A L

Stichting Make a Memory in het licht 
van Wereldlichtjesdag
Elke tweede zondag van december worden er overal ter wereld om  
19.00 uur lokale tijd kaarsjes ontstoken ter herinnering aan overleden 
kinderen. Dankzij de verschillende tijdzones ontstaat zo een golf van licht 
over de gehele wereld, die 24 uur duurt. Mede met dit licht wil men de 
herinnering levend houden. Stichting Make a Memory is een Nederlands 
initiatief dat daar prachtig in past.

Wereldlichtjesdag is ontstaan in 
december 1997 in Amerika, waar 
diverse ouders kaarsjes ontstaken 
tijdens de nationale herdenkingsdag 
voor overleden kinderen. Later bleek 
dat in Engeland in een stadspark 
een moeder hetzelfde had gedaan 
voor haar overleden zoon, wat een 
enorme indruk had gemaakt in haar 
omgeving. Hierdoor besloot men 
deze tweede zondag in december 
Wereldlichtjesdag te noemen en 
meer bekendheid te geven, zodat 
steeds meer mensen wereldwijd 
op hetzelfde moment een kaarsje 
branden voor hun overleden kind. 

Zondag 8 december vierden we 
in Nederland ook weer Wereld-
lichtjesdag. Een dag met prachtige 
herinneringen aan de kinderen 
die zo gemist worden. Deze 
herinneringen worden gekoesterd 
en zijn van onschatbare waarde. 
Stichting Make a Memory helpt 
nabestaanden door kosteloos 
prachtige foto’s te maken van ernstig 
zieke, stervende en overleden baby’s 
vanaf 24 weken zwangerschap en 
kinderen tot en met 16 jaar, thuis of 
in het ziekenhuis. De ervaring leert 
dat deze foto’s van professionele 
fotografen in een later stadium 
troost bieden bij de verwerking van 
het grootste verdriet dat een ouder 
kan treffen. 

Tijdens deze laatste Wereldlichtjes-
dag herdacht Stichting Make a 
Memory haar vijfjarig bestaan met 
een jubileumshow in theater de 
Schalm in Veldhoven. Alle artiesten 
verleenden belangeloos hun 
medewerking, waardoor alle baten 
ten goede kwamen aan Stichting 
Make a Memory. Deze stichting is 
geheel afhankelijk van donaties 
en sponsoring door instellingen, 
bedrijven en particulieren. Van der 
Stappen Uitvaartverzorging draagt 
Stichting Make a Memory een warm 
hart toe en werkt nauw samen met 
deze organisatie, want wij weten 
hoe waardevol en mooi dit werk 
is en hoeveel troost de prachtige 
foto’s kunnen bieden. Dankzij alle 
reguliere donaties en de opbrengst 
van de Jubileumshow kan Stichting 
Make a Memory elke ouder troost 
blijven bieden en zo bijdragen aan 
het licht van herinnering, alle dagen 
van het jaar.

De Ruit: nu zienswijze indienen!
De Ruit om Eindhoven blijft in het nieuws. Ook vorige week na het aannemen 
van een motie in de Tweede Kamer. Deze motie vraagt de minister om het 
rijksgeld voor de Ruit, 268 miljoen euro, voorlopig niet toe te kennen en het 
geld te besteden aan projecten, die verkeersproblemen in deze regio helpen 
oplossen. Nut en noodzaak van de Ruit moet opnieuw beoordeeld worden.

Bij het schrijven van dit stuk is nog 
niet duidelijk of de minister de motie 
zal overnemen. Waarschijnlijk ge-
beurt dat wel. Duidelijk is wel dat de 
Ruit nog niet van de baan is.
De verantwoordelijke gedeputeerde 
van de provincie, Van Heugten, heeft 
aangegeven dat hij zal proberen bin-
nen de provincie extra geld vrij te ma-
ken.
 
Als u de Ruit niet ziet zitten is het 
daarom verstandig VOOR 16 DE-
CEMBER uw stem te laten horen. Dat 
kan schriftelijk en via de website van 
de provincie. 
Op de website www.nederwettenzegt-
nee.nl kunt u een voorbeeld vinden 

van een zienswijze. U kunt deze naar 
uw eigen inzicht aanpassen. DOEN 
NU HET NOG KAN!
Laten we zorgen voor oplossingen 
waar Brainport trots op kan zijn!

Comité Nederwettenzegtnee

(ingekort door redactie)

Citaat van de Week

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

‘Een heilige is een zondaar 
die het steeds opnieuw blijft proberen.’

Nelson Mandela - 
staatsman (1918-2013)

Activiteiten van 
WLG in D’n Heuvel 
In de week voorafgaand aan de kerst, 
is het de laatste jaren traditie gewor-
den om bij de Inloop van de Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen kerst-
stukjes te maken. Dit jaar wordt dit op 
maandag 16 december vanaf 13.30 uur 
weer gedaan om vervolgens prachtige 
sierwerken mee naar huis te nemen 
die tijdens de kerstdagen in diverse 
huiskamers kunnen staan prijken.

Wie eraan mee wil doen is welkom. Er is 
geen terughoudendheid nodig, want er 
zijn vele helpende handen paraat. Alles 
wat nodig is: materiaal dat u denkt te ge-
bruiken om iets te maken. Loop dus eens 
door de tuin (of die van de buurvrouw, 
na toestemming!) voor takken, mos etc. 
en neem een bakje, plankje of schoteltje 
mee. Een middag lang lekker knutselen 
in een ontspannen en genoeglijke sfeer 
en bovendien met een mooi werkstuk 
naar huis gaan dat wil iedereen toch!? 
Komen dus, op maandag 16 december 
om 13.30 uur in D’n Heuvel, Gerwen.

Ter herinnering: wie wil genieten van 
koorzang kan woensdagavond 18 de-
cember in D’n Heuvel terecht voor een 
kerstconcert van Keskedee. Om 19.30 
uur is D’n Heuvel open. Het concert is 
gratis toegankelijk.

Voor meer informatie, ook over andere 
activiteiten van WLG, kan men bellen 
06-41102625. Dat kan ook op de Inloop 
op maandagen of via werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com.



Nuenen West
brengt alles dichterbij!

In Nuenen West kun je dorps wonen aan groene hofjes of slingerende straatjes met gebakken 
klinkers. En dat met het Dommeldal aan je voeten! Rustig, gevarieerd en echt “Nuenens”, met de 
gezelligheid van het dorp, maar ook met de dynamiek en de voorzieningen van de stad dichtbij.

Bouwkavels v.a. ¤ 189.980 
ex BTW* Nu in verkoop

*  Tot 31/12/2013 betaalt u over de bouwkavels overdrachtsbelasting, maar geen BTW. Vraag naar de voorwaarden. 

Woningen ca. ¤ 205.000 - ca. ¤ 430.000 
Start verkoop januari 2014

www.nuenenwest.nl
NUENEN-WEST2031_Adv. Rond de Linde_295x225mm.indd   1 05-12-13   14:30

 

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

  

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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E1 RKSV Nuenen kampioen!
Afgelopen 30 november is RKSV Nuenen E1 kampioen geworden in de hoofd-
klasse. Een prachtige team prestatie! Op eigen terrein wist E1 Geldrop met 5-1 te 
verslaan. Om kampioen te worden moest Nuenen E1 winnen van Geldrop E1, 
een geduchte tegenstander. Geldrop kwam in de eerste helft met 1-0 voor waar-
door het een spannende wedstrijd werd. Doordat Nuenen goed bleef voetballen 
kwam zij vlak na rust op 1-1. Nuenen kreeg vanaf dat moment vleugels en bouw-
de de voorsprong snel uit naar uiteindelijk 5-1 Na het kampioenschap barstte het 
feest los, inclusief een rondrit door Nuenen centrum op de platte kar. Proficiat 
spelers en trainers Jeffrey en Luca.

Bevochten kampioenschap 
voor RKSV Nuenen F4
Afgelopen zaterdag, 7 december, is 2e klasser RKSV Nuenen F4 kampioen 
geworden. Na een spannende wedstrijd thuis, die met 2-1 werd gewonnen 
was het kampioenschap binnen. Om kampioen te worden moest koploper 
Wilhelmina Boys F2 worden verslagen.

JD1 hockeykampioen
Met slechts één verloren wedstrijd is JD1 dit seizoen kampioen geworden in de 
tweede klasse. Dit hebben ze gevierd met bubbels, ijs, chocoladeletters en cho-
colade munten en een heerlijk frietje toe.
V.l.n.r.: Rix van Gemert, Maarten Baas Becking, Jasper van Megen (coach), Coen 
Huijbregts, Bas Borgers, Renzo Bleeker, Cas Prinssen, Thyl Smits, Toni Pachyda-
kis, Steven Boeijen, Joris Smits, Bjorn Middel, Gijs Maasakkers, Bram de Haas, 
Daan Maasakkers en Koen Stefens. Wouter van Megen (coach) was helaas ver-
hinderd.

RKSV Nuenen D7 kampioen 2013
Na een fantastisch seizoen is afgelopen zaterdag, 7 december, RKSV Nue-
nen-D7 kampioen geworden. Wilhelmina Boys uit Best werd met maar 
liefst 11-1 verslagen. 

Door slechts 1 wedstrijd te verliezen en alle andere wedstrijden te winnen is een 
geweldige prestatie door de spelers en de trainers Janes & Raymond neergezet en 
het kampioenschap dik en dik verdiend. Gefeliciteerd.

Het kampioensteam bestaat uit de volgende spelers:
Pum Soetens, Dion Schuurhof, Nik van den Heuvel, Jason van Gelooven, Guus 
Swinkels, Max Burgmans, Marco Weel, Luuk Wouterse, Casper Roggen, Elias 
Sanders, Emiel van Sas, Daniel Loewenstein, Jesse Bos, Thijs Braks, Laurens Bu-
ma. Trainer: Janes Tuhumury, Assistent trainer: Raymond van Gelooven.

RKSV Nuenen D5 prolongeert najaarskampioenschap

C5 RKSV Nuenen   
ongeslagen kampioen 
Zaterdag 7 december is het C5 team van RKSV Nuenen ongeslagen geworden. 
In de laatste wedstrijd van deze najaarscompetitie werd RKSV Heeze verslagen 
met 0-6, waarmee het saldo op 91 doelpunten voor komt en slechts 14 tegen.
Het team bestaande uit Bjorn Duisters, Jasper Bijlsma, Lex Berkhout, Koen 
Woensdregt, Mike van Steen, Thierry v.d. Wielen, Boris Oomens, Martijn van 
Grotel, Felix Loos, Niels Wellens, Jurrien Adelerhof, Guled Muhudin, Matteo 
Borninkhof, Merijn Roggen en Rick Oomens, wordt begeleid door Bart van 
Geel, Max Raab, Rob Oomens en Eric Borninkhof. Allen gefeliciteerd met deze 
fantastische prestatie, namens ouders en supporters! 

HockeyVoetbal

NuENEN KAmpiOEN!

Op de foto van links naar rechts: Stijn, Merijn, (lege plek voor Raphael), Loek, 
Niels, Jayden, Quinn, Wessel en Gip.

Een lastige opgave, want hier werd in 
de eerste wedstrijd van het seizoen 
nog met 5-2 van verloren. De rest van 
het seizoen verliep voor Nuenen zon-
der puntenverlies. Wilhelmina Boys 
speelde onderweg enkel een keer ge-
lijk tegen SBC F4. De laatste wedstrijd 
van het seizoen ging het er dus om 
tussen de nummers 1 en 2 van de com-
petitie. Bij winst zou Nuenen kampi-
oen worden. Gelijkspel was voor Wil-
helmina Boys al voldoende. Het werd 
een zeer spannende finale. In de eerste 
helft hielden de twee ploegen elkaar in 
evenwicht. Ruststand 0-0. Halverwege 
de 2e helft viel de eerste goal. 1-0 voor 
Nuenen en daarbij virtueel kampioen. 
Al snel kwamen de bezoekers terug en 
brachten de stand op 1-1. Het kampi-
oenschap leek Nuenen toch te ont-
glippen. Maar toen, in de laatste mi-
nuut, was daar het winnende doelpunt. 
Loek scoort voor Nuenen en het kam-
pioenschap was binnen. Via de 
Whatsapp werd meteen teamgenoot 
Raphael op de hoogte gesteld. Raphael 
moest de finale missen want hij is de 
trotse broer geworden van een adop-
tiezusje. Hij is op dit moment samen 
met zijn ouders en broertje John in Ni-
geria om haar te halen.

Het kampioensteam: Boven; Rik, Julian, Tim, Caelin, Jur, Jeroen en Luuk. Onder; 
Cas en Finnean

Na een minder succesvol verlopen 
voorjaarscompetitie, startte Nuenen 
D5 – vorig jaar Nuenen D7 – de na-
jaarscompetitie weer met veel en-
thousiasme. 

Het team was nagenoeg ongewijzigd, 
1 speler was vertrokken en 2 spelers 
waren erbij gekomen. Met dit 14 man 
en 1 vrouw sterke team wilden ze op-
nieuw gaan proberen om kampioen 
te worden. Ook het trainersduo, Pas-
cal en Adriaan, had er weer zin in. In 
de oefenwedstrijden werd al duidelijk 
dat het team, op het kampioenschap 
kans konden maken. Maar dan moes-
ten de wedstrijden natuurlijk wel ge-
wonnen worden. En dat deden ze. 

De eerste 5 wedstrijden werden alle-
maal gewonnen en halverwege lag al-
les prima op koers. Het was al wel 
duidelijk dat er samen met Oirschot 
om de titel gestreden zou worden. De 
wedstrijd uit bij Oirschot werd he-
laas verloren, maar volgens velen zat 
hier wel een luchtje aan. Maar goed, 
met evenveel verliespunten was het 
kampioenschap nog in eigen handen. 
Er restte maar één ding, de overige 
wedstrijden winnen. Dit ging niet al-
tijd even makkelijk, maar dit lukte 
toch. 

Met nog één wedstrijd te gaan stond 
D5 in punten gelijk met Oirschot en 
had 4 doelpunten voor. Zaterdag 7 
december moest het dan maar gebeu-
ren, een thuiswedstrijd tegen Best 
Vooruit. Veel ouders en vrienden wa-
ren op de wedstrijd afgekomen. Met 
een ruststand van 2 – 0 zag het er al 
goed uit, maar geruststellend was de-
ze stand zeker nog niet. 

In de tweede helft moest er daarom 
nog een tandje bij en het resultaat 
mocht er zijn: een 7 – 2 overwinning, 
waarmee prolongatie van het najaars-
kampioenschap een feit was. Spelers, 
speelster en trainers van Nuenen D5, 
gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Tennisvereniging Wettenseind geeft bewoners 
van Woonbege-leidingscentrum een leuke dag
Wettenseind heeft al jaren een uitstekende band met het woonbegelei-
dingscentrum in Nuenen en nodigt de bewoners regelmatig uit voor clinics 
op het tennispark. Deze jongeren die veelal toch door winkeliers in Nuenen 
en Geldrop een baan krijgen, hebben ook hun ontspanning nodig in een 
Nederland waar al zoveel moet worden ingeleverd.

Door persoonlijke omstandigheden 
van een van de coaches werd het 
programma in goed overleg ver-
schoven naar december in de war-
me hal van het tenniscentrum in 
Best waar 2 banen aangepast wer-
den voor de cliënten uit Nuenen. 
Op zondag 8 december was het dan 
zover.
Het omgaan met de bal ging allen na 

enige oefening uitstekend af. Maar 
hoogtepunt op zo’n dag is toch de 
“prijsuitreiking” waarbij leuke emo-
ties los komen. Ieder staat dan ook 
trots te wachten op zijn prijs en pakt 
zenuwachtig een en ander uit. Einde 
dus van het actieve gedeelte.

Het aansluiten bij een gezellig sa-
menzijn met de coaches voor een 

mooi gedekte tafel met “frietje dub-
bel met” wordt dan ook een mooi 
sluitstuk.

De coaches en een gulle sponsor be-
dankend gaat het richting Nuenen 
uiteraard in speciaal vervoer, met 
onder andere een echte Spacewagen 
en een antieke Rover.

Hoe gelukkig kun je het deze men-
sen maken. Een herhaling zit er ze-
ker in. Voor de cliënten zelf zijn er 
foto’s. Regels van het huis zijn dat er 
geen foto’s naar buiten mogen. Daar 
is alle begrip voor.
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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"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACoLofoN
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:

Zondag 15 december
16.00 uur Kerstsamenzang 
Brassband De Vooruitgang 
Clemenskerk in Nuenen

Zondag 15 december
16.00 Prinsenbal De Stemkes

Café De Stam

Maandag 16 december
13.30 uur kerststukjes maken WLG 

D’n Inloop

Maandag 16 december
19.30 uur Kerstconcert 
Nuenens Mannenkoor

Jo van Dijkhof

Woensdag 18 december
19.00 uur Notekrakersuite,

gymzaal Bredeschool Heuvelrijk 
in Gerwen

Zaterdag 14 december
20.15 uur MarieChristien
Zaal De Koekoek Lieshout

Zaterdag 14 december
21.00 uur Nünentaler Schürzenjäger

Café Schafrath

Zaterdag 14 december
21.00 uur Old grey & restless

60’s & 70’s coverband
Dinercafé Zinn

Zondag 15 december 
11.00-16.00 uur Kerstmarkt 

De Dorpswerkplaats

Zondag 15 december
14.00 uur Kerstconcert & more

Weverkeshof

Zaterdag 14 december
10.00 uur Veulenkeuring

centrum van Gerwen

Zaterdag 14 december
10.00-16.00 uur Kerstmarkt

 “De Dorpswerkplaats” 

Zaterdag 14 december
19:00 uur Kerstconcert 

Blue Planet Harp Ensemble
De Regenboog

Zaterdag 14 december
19.30 uur Kerstsamenzang

Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia en 
Seniorenkoor De Vrolijke samenzang

St. Clemenskerk Gerwen

Zaterdag 14 december
20.00 uur Concert by Four

4 Nuenense Muziekverenigingen
Het Klooster

Donderdag 12 december
20.15 uur Silvester “In de lift”

Het Klooster

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

Einde van het verzorgingstehuis? 
 Het Klooster.

Vrijdag 13 december
20.15 uur Die dikke van Petazzie! 

Oudejaarsconference
Het Klooster

Vrijdag 13 December
21.00 uur Schafrath Live:

Bluesrock Band “Out of the Blues”

Zaterdag 14 december
Inzamelingsactie Nuenense Kerken

Supermarkten Nuenen

Maand december
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

sportpark De Lissevoort 
Expositie Kunst aan de Berg 51

Expositie Hans Kuiten Het Klooster

Elke vrijdag 
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

20.15 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 
t/m 28 maart 2014 

Woensdag 11 december
Liberaal Café

Café Ons Dorp

Donderdag 12 december
09.00-11.30 uur ComputerCafé: 

Orde op de PC
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 12 december
17.00–19.00 uur inloopcafé OCN

De Pinckart 54 in Nuenen.

Kerkberichten

Onze levensgenieter, onze doorzetter, ons wonderkind

Marijn Zandboer
19 december 2001 - 22 oktober 2013

leeft niet langer bij ons maar in ons en om ons heen.
Wij zullen altijd met z’n zessen zijn.

Rogier, Femke, Jordi, Timo en Daniek Zandboer

Dank je wel!

Graag willen we iedereen bedanken
die het leven van Marijn zo interessant en leuk gemaakt heeft,

die Marijn (en ons) gesteund heeft toen hij de hersenstamtumor kreeg,
die de herinneringsviering zo warm en indrukwekkend gemaakt heeft

en iedereen die nu nog steeds aan Marijn (en ons) blijft denken!

Een speciaal dank je wel voor de gulle giften voor stichting Semmy
tijdens de herinneringsviering: € 1402,83 !

Marijn heeft ons twee belangrijke opdrachten mee gegeven:
“Jullie moeten gewoon doorgaan met leven en het leuk maken!”

En 19 december, zijn verjaardag, moet “Marijndag” worden,
een dag waarop je leuke dingen doet en lasagne eet!

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag  14 december 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor W. Kalb en pastoraal werker 
Dhr. P. Peters.
Zondag  15 december 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor W. Kalb.

Misintenties
Zaterdag 14 december 18.30 uur: Ma-
rijn Zandboer; overleden familie 
Rooswinkel-van Swaaij; Lenard de 
Haas (vanwege verjaardag) en Gerard 
de Haas, Vader en moeke Janssen, kin-
deren, kleinkinderen en schoonzoon.
Zondag 15 december 11.00 uur: over-
leden ouders Vermeulen-Donkers en 
overige familieleden; Frans en Trina 
van Kemenade-van Maasakkers; 
Christ van de Donk; Petrus Bollen; 
George Lie; Tiny de Greef-Smulders; 
Frans Daamen; overleden ouders Bee-
rens-Bijsterveld; Noud Beerens; over-
leden ouders Smits-de Brouwer; Frans 
Smits; Harrie Reijnders.

Mededelingen
Komend weekend wordt  er een extra 
collecte gehouden voor de bisschop-
pelijke Adventsactie, ditmaal voor de 
schrijnende situatie van gevangenen 
in Congo.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 15  december. De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Dit is de 3e Adventszondag, op 
weg naar Kerst. Er is kinderneven-
dienst. De collecte is voor het Diaco-
naal Centrum Eindhoven. U kunt de 
dienst beluisteren via onze website.
Het Open Huis is op donderdagoch-
tend van 10.00-12.00 uur. 

U kunt gewoon binnenlopen voor een 
kop koffie of een ontmoeting. Voor 
overige informatie: zie onze website. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 december 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
F. Groot.

Misintenties
Karel Foolen; Jan van Genugten en 
Anna van Genugten-Kuijpers.

Mededelingen
In onze Parochie is Karel Foolen over-
leden. Wij wensen familie en vrienden 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies. 
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor de bisschoppelijke advents-
actie, ditmaal voor de schrijnende si-
tuatie van gevangenen in Congo.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 december 11.00 uur: vie-
ring, de Gerwense Dorpsmuzikanten, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Bert van den Biggelaar; Piet van Dijk; 
Nellie de Greef-van Ravestein; Mien 
Vermeulen- Timmers; Wim en Anna 
van Erp-Wuijtenburg.

Mededelingen
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor de bisschoppelijke advents-
actie, ditmaal voor de schrijnende si-
tuatie 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. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 12 dec. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, van de Advent. 
Vrijdag 13 dec. 07.15 uur H. Mis, H. 
Lucia, maagd en martelares; gedach-
tenis van de Advent. 
Zaterdag 14 dec. 08.30 uur H. Mis, van 
de Advent. 10.00 Godsdienstlessen. 
Zondag 15 dec. 10.30 uur Hoogmis, 
3de zondag van de Advent. Bijeen-
komst Eucharitische Kruistocht. 
Maandag 16 dec. Kloosterstilte; H. Eu-
sebius, bisschop en martelaar; gedach-
tenis van de Advent. 
Dinsdag 17 dec. 18.30 uur H. Mis, van 
de Advent, 19.30 Bijeenkomst geloofs-
verdieping. 
Woensdag 18 dec. 06.30 uu gezongen 
H. Mis, Quatertemperwoensdag in de 
Advent; Gulden Mis; gedachtenis van 
de Advent.   Dinsdag 10 dec. 18.30 uur 
H. Mis, van de Advent, gedachtenis H. 
Melchiades, paus en martelaar. 
Woensdag 11 dec. 07.15 uur H. Mis, 
H. Damasus I, paus en belijder, ge-
dachtenis van de Advent.

Gezinsviering H. Clemenskerk Nuenen 
‘Wachten op het licht...’, dat is het thema van deze 3de gezinsviering. In de don-
kere dagen van de wintermaanden is het veel vroeger donker. We ontsteken de 
lamp, of soms brand er een kaarsje in huis...vaak voor extra gezellige sfeer.

Om het wat eenvoudiger te maken voor 
iedereen, ontsteken we ook kaarsen in 
de adventskrans, om aan te geven hoe-
lang het nog duurt voordat het kerstmis 
is, wanneer de geboorte van Jezus ge-
vierd wordt. Hiervoor hebben de aan-
staande communicanten een mooie ad-
ventskrans gemaakt. De kransen worden 
in deze viering aangeboden aan de kerk 
die de kransen weer een mooie bestem-
ming geeft door ze uit te reiken aan 
mensen die een lichtpuntje kunnen ge-
bruiken. (Vraag maar aan je ouders wat 
dat betekent!). Iedereen is welkom, kom 

kijken en luisteren op zaterdag 14 de-
cember om 18.30 uur. Het kinderkoor 
verzorgt de muzikale omlijsting. Je bent 
van harte welkom in de H. Clemenskerk 
aan het Park.

Christian Science
Zondag  15 december 10.30 uur dienst 
(in het Nederlands) met muziek (cd), 
zang, gebed, voorlezingen uit De Bij-
bel en Wetenschap en Gezondheid 
met Sleutel tot de Heilige Schrift door 
Mary Baker Eddy.
Onderwerp: God de behoeder van de 
mens.
Lokatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BTB).
Elke 3e zondag van de maand gaan wij 
hier een dienst houden waar iedere 
belangstellende hartelijk welkom is. 

Meer info: www.christianscience.nl.

kienen in Lieshout
 
Op vrijdag 13 december organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis aan het 
Grotenhof in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom.
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Korfbal

P r o g r a m m a
Voetbal

Badminton

Waterpolo

Wielersport
Voetbal

RKSV NUENEN
Zondag 15 december 
EHC/Heuts-Nuenen  ..................... 14.30
LONGA 2-Nuenen 2  ..................... 11.30
Nuenen 4-Marvilde 3  .................... 12.00
EFC 4-Nuenen 6  ............................. 12.00
Nuenen 7-SBC 6  ............................. 10.00
Nuenen 8-Gestel 4  ......................... 12.00
DVS 3-Nuenen 9  ............................ 12.00
Best Vooruit 11-Nuenen 10  ......... 12.00
SV Venray VR2-Nuenen VR2  ...... 11.00

RKVV NEdERwEttEN
Zondag 15 december
Waalre - Nederwetten 1   ............... 14.30
Nederwetten 2 - Brabantia 11  ...... 12.00
Tongelre 5 - Nederwetten 3  ......... 12.00
Bladella 10 - Nederwetten 4  ............9.45

EMK
Zondag 15 december 
Essche Boys 1 - EMK 1   ................. 14.00
UNA/Brinvast 4 - EMK 3   ............ 12.00
Geldrop 7 - EMK 5   ........................ 12.30
RPC 8 - EMK 6  ............................... 13.00
EMK 7 - Geldrop 8   ........................ 11.30

RKGSV GERwEN
Zondag 15 december
WODAN 1 - RKGSV 1  .................. 14.30
RKGSV 2 – de Valk 3  ..................... 11.00
RKGSV 5 – UNA/Brinvast 12  ..... 12.00

NKV KoRfbal
Zondag 15 december
NKV 1 - Zwaluwen ......................... 13.45

25 jaar runnersclub lieshout
In het voorjaar van 1988 werd door de oranjevereniging een voorstel 
gedaan om een hardloopwedstrijd te organiseren op Koninginnendag. Zo 
ging op 29 april 1988 de eerste oranjeloop van start. Het bleef niet bij die 
ene loop, al gauw werd een groepje gevormd die elke week een paar keer 
gingen lopen. Het aantal lopers groeide snel en al gauw werd gedacht om 
een vereniging op te zetten. Zo werd op zondagmorgen 11 december in de 
omgeving van ‘t Hof runnersclub lieshout geboren. 
Na een ludiek rondje, waarvan de 
meeste deelnemers verkleed waren als 
baby en zelfs als ooievaar, werden de 
lopers weggeschoten voor een wed-
strijd over ongeveer 10 kilometer. Als 
jonge vereniging stootte men al gauw 
tegen enkele problemen. Een kleedac-
commodatie was niet voor handen en 
een baan om op te trainen was ook wel 
wenselijk. Na enkele omzwervingen 
werd een plek ingenomen achter de 
Perdebak, waar men samen met de 
handboogvereniging een mooie ac-
commodatie bouwde. Ook werd een 
baan van 700 meter aangelegd rond-
om de voormalige stortplaats voor 
groenafval. De club groeide uit naar 
een volwaardige vereniging en teken-
de elk jaar voor de organisatie van de 
Oranjeloop en de Duvelscross. Door 
vele lopers werd ook aan wedstrijden 

deelgenomen in de omgeving en niet 
zonder succes. Een van de hoogtepun-
ten was het jaarlijkse uitstapje naar Et-
ten-Leur. De baan werd later grondig 
vernieuwd en ingekort naar 650 me-
ter, zodat de bezoekers aan de visvijver 
niet meer over de baan reden. In 2005 
werd Runnersclub Lieshout uitgebreid 
met een wandelafdeling. Op de laatste 
zondag van juni tekenen zij voor de 
organisatie van de RCL-wandeltocht. 
In 25 jaar is Runnersclub Lieshout uit-
gegroeid naar een grote vereniging 
met meer dan 200 leden. 

Op zaterdag 14 december wordt dit 
gevierd met een receptie van 17.00 
uur tot 20.30 uur in De Couwenbergh, 
Dorpsstraat 1 te Aarle Rixtel.  Aanslui-
tend is er een feestavond voor de le-
den.

De start van de eerste loop van Runnersclub Lieshout.

emK - Wodan 2-1
beide teams begonnen zeer afwachtend aan deze wedstrijd. emK kreeg 
door voorzetten van ruud boerema de eerste kleine kansjes, maar aan 
afronden kwam men niet toe. 

Sterk verdedigend NKV   
wint van bmC 
afgelopen weekend stond de wedstrijd tegen bmC in berlicum op het pro-
gramma. gezien de stand in het veld seizoen, waar bmC drie punten los 
boven NKV op de eerste plaats staat, beloofde dit een spannende wedstrijd 
te worden.
De wedstrijd begon zoals verwacht 
aan beide kanten erg fel. NKV wist 
echter haar kansen, in tegenstelling 
tot BMC, niet af te ronden en dit re-
sulteerde in een achterstand van 4-1. 
NKV wist dat zij nu een stapje harder 
moest gaan werken en het belangrijk-
ste: haar kansen af gaan ronden. Door 
een aantal mooi uitgespeelde acties en 
hard werken wist NKV ook daadwer-
kelijk weer terug te komen in de wed-
strijd. Ruststand 8-8. Na een tactische 
bespreking in de rust had NKV het 
aanvalsspel van BMC, door een sterke 
verdediging, helemaal op slot zitten. 

BMC wist hier geen raad mee en liet 
het scorend dan ook afweten. NKV 
daarentegen speelde haar aanvallen 
met rust en goed positiespel, waar-
door er een gat ontstond van vier doel-
punten verschil, 9-13.  BMC had hier 
geen antwoord meer op en NKV won 
deze wedstrijd met 9-15. NKV be-
dankt haar meegereisde supporters! 

Zondag 15 december staat er voor 
NKV weer een belangrijke wedstrijd 
tegen de Zwaluwen 1 op het program-
ma. Deze wedstrijd wordt gespeeld in 
De Hongerman, aanvang 13.45 uur.

Jeugdschaak-
toernooi in Nuenen
SchaakVereniging Nuenen organi-
seert op zondagmorgen 15 decem-
ber 2013 een toernooi voor begin-
nende en enigszins gevorderde 
jeugdschakers. Dit toernooi maakt 
deel uit van een reeks toernooien, 
onder de naam eindhoven Cup/
league, georganiseerd door de 
schaakverenigingen en enkele 
basisscholen in de regio eindhoven.

Het toernooi wordt gehouden in de 
aula van het Pleincollege Nuenen, 
Sportlaan 8 te Nuenen. De deuren 
gaan om 09.30 uur open zodat de deel-
nemers tijdig vóór 10.00 uur kunnen 
worden geregistreerd en de eerste 
ronde kort daarna kan beginnen. De 
prijsuitreiking (voor iedereen is er een 
prijsje!) is gepland tussen 13.30 en 
14.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt   
€ 2,-. Er wordt gespeeld in groepen 
kinderen met zoveel mogelijk dezelfde 
speelsterkte en, als het kan, leeftijd.

Aanmelding voor het toernooi liefst 
via e-mail (Leon.Driessen@onsnet.
nu) tot zaterdag 14 december, en an-
ders op de speeldag vóór 09.45 uur aan 
de zaal.
Meer inlichtingen over jeugdschaak in 
de regio Eindhoven kan worden ver-
kregen bij SchaakVereniging Nuenen 
(info@svnuenen.nl, www.svnuenen.
nl) of bij de districtsjeugdleider dhr. H. 
van de Laar (HubvandeLaar@hotmail.
com).

Sander van de 
Wijdeven nieuwe 
trainer van rKgSV 
gerwen
Met ingang van het seizoen 2014 – 
2015 wordt Sander van de Wijdeven 
de nieuwe trainer van de selectie van 
RKGSV te Gerwen. Sander is al jaren 
lid van RKGSV en speelt momenteel 
in het 4e elftal. Sander heeft het vorig 
seizoen samen met de scheidende 
trainer Toon van de Loo de technische 
staf gevormd. Dit seizoen heeft hij 
hiervan bewust afstand genomen, 
maar aangegeven wel in beeld te wil-
len blijven. De spelersraad van de hui-
dige selectie gaf namens een ruime 
meerderheid  aan graag verder te wil-
len gaan met Sander.
Het bestuur is nog bezig met het com-
pleet maken van de totale technische 
staf. Binnen enkele weken wordt hier-
over duidelijkheid verwacht.  

Waterpoloërs snakken naar overwinning

Productie blijft onder de maat
op 2 november behaalden de heren-1 van Waterpolo Nuenen hun laatste 
overwinning. toen deed de 12-1 zege hopen op promotie en wellicht zelfs 
een kampioenschap. Deze doelstelling lijkt onhaalbaar, nadat afgelopen 
weekend met 3-5 werd verloren van De rog 2 uit Weert. 
Tekenend voor het eerste partje was 
het hoge tempo. Waar de Nuenense 
heren proberen vanuit een sterk posi-
tiespel te scoren, staat De Rog juist be-
kend als een zwemmende ploeg. Di-
rect wisten de bezoekers Nuenen 
hierin mee te slepen door veel positie-
wisselingen voorin en snelle contra’s. 
In de aanval wist Nuenen de rust niet 
terug te brengen. Snelle afstandsscho-
ten zorgden ervoor dat de bezoekers 
vlug hun eigen spel weer op konden 
pakken. Het eerste part werd afgeslo-
ten zonder doelpunten.
In de rest van de wedstrijd wist Nue-
nen het standaard aanvalsspel van de 
Limburgers te controleren. Wel kwam 
De Rog er regelmatig gevaarlijk uit via 
contra’s. Waar Nuenen zelf de pech 
had dat de ploeg zijn kansen niet af-
maakte, had het geluk dat De Rog dit 
eveneens naliet. Zo waren er de man-
meers van Nuenen, waarbij er eentje 5 
schoten opleverde, waarvan uiteinde-
lijk de laatste erin ging en de contra’s 

van De Rog, waar zelfs alleen op de 
keeper die meters voor zijn doel lag af-
gaan niet resulteerde in een doelpunt. 
Maar uit deze en voorgaande wedstrij-
den kan maar een conclusie worden 
getrokken: Nuenen mist de scherpte 
in de afronding om punten te pakken.

Na ongeveer een half uur was het Wo-
dan dat kansjes wist te creëren. Dat re-
sulteerde in de 38e minuut na geklun-
gel op het EMK middenveld in de 
openingstreffer voor Wodan. EMK 
kreeg voor rust nog een kans uit een 
corner, maar de kopbal van Ruud Bijs-
terveld belandde in de handen van de 
Wodan doelman. EMK kwam na rust 
door een schot van Roy van der Hei-
den na een afgeslagen corner op 1-1. 
Dezelfde van der Heiden gaf enkele 
minuten later een pass op Sjef Sanders 
die de bal direct voortrok op Ruud 

Bijsterveld. Tegen diens inzet was de 
Wodan doelman kansloos en EMK 
stond op een 2-1 voorsprong. Na een 
aantal wissels aan beide zijden was het 
Wodan dat de druk op het EMK doel 
opbouwde. 
Maar zoals al vaker dit seizoen stond 
de EMK verdediging als een huis. Er 
werd weinig tot niets weggegeven en 
men wist de voorsprong tot het eind-
signaal vast te houden. Door deze 
overwinning blijft EMK bij de top 3 
teams en is de afstand tot de nummer 
4 uitgebouwd tot 6 punten.

Ruud Boerema (11)  neemt het doel onder vuur.

Vrijdag weer 
rikken bij de rKSV 
Nuenen
Na een week van onderbreking van-
wege de Sint Nicolaas activiteiten, 
wordt vrijdag weer begonnen met het 
rikken in de kantine van de RKSV     
Nuenen. De aanvang is zoals gewoon-
lijk 20.30 uur De organisatie staat ook 
nu weer garant voor een goed gevulde 
prijstafel zowel voor het rikken als bij 
de loterij.

Vaandelteam badminton Club 
lieshout neemt afstand
Het vaandelteam van badminton Club lieshout heeft dankzij twee dikke 
overwinningen flink afstand genomen van de rest van het veld. In de derde 
afdeling van de derde klasse heeft bCl-1/bouwCenter Swinkels inmiddels 
een straatlengte voorsprong op nummer 2. De wedstrijden tegen zowel de 
bossche laagvlieger bCH-6 als tegen het vooraf sterk ingeschatte bC ’t 
Veertje-3 werden met 7-1 gewonnen.
bCH-6 - bCl-1/bC Swinkels: 1-7
De uitwedstrijd tegen het laaggeklas-
seerde BCH-6 was uiteindelijk een een-
voudige partij. Luc Musters en Walter 
van Leuken wonnen de mannendub-
belpartij met speels gemak. Nienke 
Houët en Boukje van der Werf trokken 
uiteindelijk wel aan het langste eind. In 
de singlepartijen wist eerste heer Luc 
Musters echter wel te winnen. Eerste 
dame Nienke Houët verloor in twee 
sets van Judith van der Wiel. Tweede 
heer Walter van Leuken pakte de twee-
de set met 7-21, nadat hij eerder de eer-
ste set ook al had gewonnen. Boukje 
van der Werf tenslotte wist haar single-
partij ook te winnen. De afsluitende 
mixpartijen werden ook in twee sets af-
gerond waardoor de 7 gewonnen pun-
ten konden worden bijgeschreven.

bCl-1/bC Swinkels – bC ’t Veer-
tje-3: 7-1
De thuiswedstrijd tegen het hoogge-
klasseerde ’t Veertje-3 uit Boekel/Ven-
horst werd vooraf gezien als een zware 
partij voor de Lieshoutse koploper. 
Zowel Luc Musters met Pieter San-
ders als Nienke Houët met Boukje van 
der Werf wonnen met duidelijke cij-
fers de dubbelpartij. Luc Musters ver-
keek zich daarna in de eerste heren-
singlepartij op Arno van Dommelen. 

Na een nipt verloren eerste set moest 
hij de tweede set met grote cijfers la-
ten lopen. Nienke Houët, Pieter San-
ders en Boukje van der Werf wonnen 
in twee sets en met zeer duidelijke cij-
fers hun singlepartij. 

Ook de afsluitende mixpartijen wer-
den in Lieshouts voordeel beslecht. 

Kerstkienen in 
lieshout
op woensdag 18 december organi-
seert buurtvereniging Plan West uit 
lieshout een kerstkienavond. 

Op deze avond zijn prachtige kerst-
pakketten als prijs te winnen. Deze 
avond zal plaatsvinden in Zaal de Koe-
koek aan de Dorpstraat in Lieshout. 
De avond begint om 20.00 uur. De zaal 
is open vanaf 18.30 uur. De kienavond 
staat open voor iedereen. De op-
brengst van deze kienavond komt  ge-
heel ten goede aan buurtvereniging 
Plan West. 

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.
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Welkom  in Nuenen
Wim & Anique Crooijmans
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