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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. 
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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
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Cursus Hypnose/N L P 
lost veel (stress) op
Stoppen met spanningen, angsten, faalangst, 
dwangmatig gedrag, roken, eetgedrag,  slaap-
problemen, psychosomatische klachten? 

In De Collse Hoeve te Nuenen start op 
vrijdagavond 31 oktober a.s. om 19.30 uur 
de basiscursus Hypnose/NLP van Target 
Training. Op begrijpelijke wijze wordt ge-
leerd hoe jij in alle omstandigheden met  
‘Emotie-beheer’ de zenuwen beter de 
baas blijft en hoe je, zowel privé als in je 
werk, met meer overtuigingskracht snel-
ler bereikt wat je wilt: ontspanning, rust, 
zelfvertrouwen, meer energie, fysieke 
kracht, afvallen, stoppen met roken, een 
goed gevoel en een betere gezondheid! In 
4 boeiende achtereenvolgende relaxte vrij-
dagavonden van 3 uur leert men de beste 
vaardigheden in communicatie met het 
onderbewuste. Dat geeft meer perspectief 
en innerlijke kracht in de persoonlijkheid, 
zodat men beter kan omgaan met de ‘ver-
rassingen’ van deze tijd. Meer informatie, 
contact en inschrijving via de website van 
Target Training: www.hypnose-nlp.nl

Advertorial

‘Voetbal is een feest’

Nuenense voetbalderby    
in sfeer van verbroedering
Door John v/d Elsen, Jacques Ribot en Mariët Jonkhout

fgelopen zondag, negentien oktober vond in de tweede ronde van 
het KNVB-beker toernooi een bijzondere wedstrijd plaats. Hon-
derden supporters waren, samen met afgevaardigden van de 
Gemeente Nuenen, naar het sportpark van EMK gekomen om 

getuige te zijn van een heuse Nuenense Derby tussen de heren van EMK en 
RKSV Nuenen. De laatste keer dat beide Nuenense voetbalclubs in een 
bekerduel tegenover elkaar stonden, was al weer 17 jaar geleden, in 1997.

De wedstrijd werd opgewarmd door 
een partijtje tussen de pupillen van 
beide verenigingen en nadat pupil van 
de week Jasper van Dussen zijn goal 
gevierd had met een koprol, kon de 
strijd beginnen.
Het werd meteen in het begin van de 
wedstrijd al duidelijk dat EMK het 
avontuur niet zocht en afwachtte wat 
RKSV zou gaan doen. Maar hoewel 
RKSV steeds opkwam over de zijkan-
ten en het spel continu domineerde, 
was het niet bij machte daadwerkelijk 
resultaat te creëren. In de 21ste mi-
nuut ontstond er echter een groot 
misverstand in de achterhoede van 
EMK. Verdediger Robert Pieschel 
probeerde, op een matige voorzet van 
de jonge RKSV-er Max Verkuijl, de 
bal met de borst te controleren en 
passeerde hiermee zijn eigen doel-
man. Tot de rust veranderde er niet 
veel aan het spelbeeld en beide teams 
begonnen daarna ongewijzigd aan de 
tweede helft. Na elf minuten maakte 
Coen Jansen, na een langere periode 

van afwezigheid door blessureleed 
zijn rentree. Hij kon echter aan het 
spelbeeld ook geen positieve draai ge-
ven. Een kwartier voor het einde be-
sloot EMK toch op zoek te gaan naar 
de gelijkmaker, maar een schot van 
Christian Messerschmidt werd door 
doelman Van der Donk tot corner 
verwerkt. En toen EMK daarna één 
op één ging spelen kwam er nog meer 
ruimte voor de spitsen van RKSV. Dit 
resulteerde in de 86ste minuut in een 
doelpunt van Joep Maasakkers die op 
geheel eigen wijze, met een solo en 
een laag diagonaal schot, doelman 
Edwin Cuppen versloeg. Een goed lei-
dende scheidsrechter Hesselmans 
floot snel daarna af. Hij heeft tijdens 
deze zeer sportief verlopende wed-
strijd geen enkele keer een kaart hoe-
ven trekken: eindstand: 0-2.

In een sfeer van verbroedering, reünie 
en feestviering werd hierna de derde 
helft voortgezet onder het motto 
‘voetbal is een feest’. 

Pipo Chris in 
Kernkwartier
Op zaterdag 25 oktober kan u zich 
aangenaam laten verrassen door Pipo 
Chris. Met het grootste gemak maakt 
hij gratis leuke ballonfiguren voor uw 
kinderen.
Winkelcentrum Kernkwartier aan de 
Hoge Brake te Nuenen heeft een com-
pleet winkelaanbod voor uw dagelijk-
se boodschappen, maar ook diverse 
speciaal zaken (zie lijst hiernaast). 
Gratis en dicht bij de winkels parke-
ren én droog winkelen zijn andere 
voordelen van dit gezellige winkel-
centrum.
Pipo Chris is er van 11.00 tot 15.30 uur.

www.winkelcentrumnuenen.nl

Liederentafel bij 
Café Schafrath
Heb je altijd al gedacht, ik vind zingen 
heel leuk, maar ik kan het eigenlijk niet. 
Dan is dit je kans. Want wat is er leuker 
dan samen zingen in de ontspannen 
ambiance van een café. De Liederenta-
fel beschikt over een flink repertoire en 
tekstboeken. Zondagavond 26 oktober, 
aanvang 20.30 uur. Park 35 in Nuenen.

De vlag van Nuenen c.a.?
Geert Smeltzer, woonachtig op Boord, heeft recent een vlaggenmast en de 
vlag van de gemeente Nuenen c.a. gekocht. Echter, niemand in de buurt her-
kende de wapperende vlag! Bij deze de vlag van de gemeente Nuenen c.a.:

Op de website van de gemeente Nue-
nen staat het volgende te lezen over de 
vlag:
‘Bij raadsbesluit van 21 oktober 1976 
is de gemeentevlag vastgesteld. De 
omschrijving hier-
van luidt: "vier ba-
nen: wit, zwart, geel 
en blauw en een 
rode broekingsbaan 
ter breedte van 1/4 
van de hoogte in de 
vlag. De hoogte en 
de lengte van de 
vlag verhouden 
zich als 2.3."
Deze indeling van 
de gemeentevlag is 
tot stand gekomen 
na overleg met en 
advies van de Stich-
ting voor Banistiek 
en Heraldiek te 
Muiderberg en de 
Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage. 
De kleuren zijn afgeleid van de oor-
spronkelijke wapens van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Gerwen 
voerde zes horizontale balken afwis-

selend van zilver en zwart met een vrij 
kwartier (vierkant in de bovenhoek) 
van blauw waarop een gouden molen-
ijzer. Het was het wapen van de fami-
lie van Gerwen. Nederwetten voerde 

een blauw schild 
waarop drie zes-
puntige sterren. 
Het wapen van de 
familie van Berckel. 
De kleuren goud en 
zilver in de wapens 
worden in de vlag 
aangeduid als geel 
en wit. De kleur 
rood kwam reeds 
voor in het oude ge-
meentewapen van 
Nuenen.

De gemeentevlag 
werd voor het eerst 
plechtig gehesen 

door burgemeester 
mr. R.W.M. Gerrits op zaterdag 20 au-
gustus 1977 voor het gemeentehuis 
aan de Papenvoort bij gelegenheid van 
diens installatie op die dag als burge-
meester van Nuenen c.a.’

Gratis fietsverlichtingscontrole      
bij winkelcentrum Parkhof
Verlichte fiets een bittere noodzaak! Onder dit motto houdt Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Nuenen gratis fietsverlichtingscontroles tussen 10.00 
uur en 17.00 uur op zaterdag 25 oktober bij het winkelcentrum Parkhof. 
Naast deze controle en voorlichting zullen zo mogelijk ook kleine repara-
ties ter plaatse worden uitgevoerd. Met deze actie brengt VVN Nuenen in 
dit donkere jaargetijde het gebruik van fietsverlichting onder de aandacht 
van het publiek. Goed gedrag wordt beloond. Elke gecontroleerde fietser 
met goede fietsverlichting en reflectie krijgt een attentie aangeboden.

Verdere acties:
Op 10 november zal op het Plein Col-
lege Nuenen een fietsverlichtingscon-
trole plaatsvinden, ook vinden er 
binnenkort controles plaats op de di-
verse Nuenense basisscholen.
Boetes: Rijden zonder voor- en/of 
achterlicht kost € 55. Geen reflectie op 
achterzijde, trappers of wielen kost 
min. € 35. Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee! VVN afdeling Nuenen 
Tel: 040 2833810 Email:VVN.Nue-
nen@onsnet.nu

Duel Leo Nijs (Nuenen) en Bert Heemans (EMK).



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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COLLECTE
In de week van 26 oktober t/m 1 november 2014 wordt gecollecteerd 
door St. Diabetes Fonds.

VERKEER
Aankondiging militaire oefening 
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 27 tot en met 30 
oktober 2014 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 28 
personen deel, 6 pantserwielvoertuigen en 10 wielvoertuigen. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

Afsluiting kruising Vincent van Goghstraat - Park 
In de week van 27 tot en met 31 oktober 2014 wordt de kruising Park 
- Vincent van Goghstraat afgesloten voor het doorgaand gemotori-
seerd verkeer door werkzaamheden aan het riool ter plaatse. De win-
kels en horeca blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers hebben 
normaal doorgang. Het verkeer wordt omgeleid via de Margot Bege-
mannstraat en Beekstraat. De busdienst lijn 21 rijdt via Gerwen recht-
streeks naar het busstation Nuenen. Hierdoor vervallen de bushaltes 
Gerwenseweg, Berg en Vincent van Goghstraat. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentehuis 
via (040) 2631 631.

AFVALINZAMELING
Snoeihout inzameling op woensdag 29 oktober 2014
In oktober houdt de gemeente Nuenen een inzameling van snoeihout. 
Wanneer u snoeihout wilt laten ophalen dan kunt u hiervoor een stic-
ker kopen bij de gemeente Nuenen. De gemeente hanteert op woens-
dag 29 oktober een speciaal tarief voor het ophalen van snoeihout: € 
8,45 per bundel in plaats van het reguliere tarief van € 16,95 voor grof 
huisvuil. Voor dit bedrag kunt u één collo, oftewel bundel snoeihout 
laten ophalen. Een collo mag niet groter zijn van 0,5*0,5*1,5 m.
Het aangeboden snoeihout moet goed zijn samengebonden en op de 
inzameldag aan de straatkant worden geplaatst, voorzien van de ver-
eiste sticker. De inzameldag is woensdag 29 oktober 2014. 
U kunt tot en met maandag 27 oktober een sticker kopen. Voor het 
kopen van een sticker moet u een afspraak maken, kan via onze web-
site of telefonisch via het klantcontactcentrum, 040 2631631. Natuur-
lijk kunt u het snoeihout ook tegen betaling naar de milieustraat 
brengen aan de Huufkes 48/50 te Nuenen.

UITNODIGING
Openbare Commissievergaderingen
In week 44 van 28 tot en met 30 oktober 2014 vinden onderstaande 
commissievergaderingen plaats. Aanvang om 19:30 uur in de com-
missiekamer van het gemeentehuis te Nuenen.
•	 Commissie	Ruimte,	28	oktober
 Onderwerp: Commissienotitie de Ruit
•	 Commissie	Samenleving,	29	oktober
 Onderwerp: Vaststelling WMO beleidsplan 
•	 Gecombineerde	commissievergadering,	30	oktober
 Onderwerpen: 
 - Verordening Basisregistratie personen
 - Zienswijze begroting BLINK
 - Beheerplan wegen
 - Begroting
Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikma-
ken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de grif-
fie: tel: 2631679 of email: griffie@nuenen.nl U bent van harte welkom.

UITNODIGING
Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen
Op dinsdag 28 oktober 2014 vanaf 20.00 uur is de openbare verga-
dering van Dorpsraad Gerwen in ’t Huysven, De Huikert 35 te Gerwen. 
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Digitaal 
dorpsplein, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, Gastspreker Centrum 
Maatschappelijke Deelname (zorg 2015 – Wethouder Paul Weijmans).
U bent van harte welkom.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 13	oktober	2014	 Opwettenseweg	71,	–	het	plaatsen	van	een	erker	
   aan de voorgevel (BOUWEN).

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

tussen de gemeente Nuenen c.a. enerzijds en de Commanditaire Ven-
nootschap “Hilva Nuenen C.V.” anderzijds, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen ontwikkeling 
van vier extra woningen op het perceel Molvense Erven 63 te Nuenen.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) ligt vanaf 24 oktober 2014 een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de anterieure overeenkomst gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nue-
nen. Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden kennis 
worden genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure over-
eenkomst bij de receptie van het gemeentehuis. 
Dit kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke internetsite: 
www.nuenen.nl

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
worden ingediend.

Nuenen, 23 oktober 2014.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

•	 ECR	Nederland,	Collseweg	26;
 te Nuenen

De melding is gedaan in verband met het verplaatsen op het eigen 
terrein, van:
•	 de	opslag	van	gasflessen	met	freon;
•	 het	noodkantoor	en	het	vergroten	ervan;
•	 de	fietsenstalling.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Om-
gevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

PUBLICATIE
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 14 oktober 2014 het hogere waarde besluit in 
ontwerp heeft vastgesteld.

De aanvraag
Op 6 oktober 2014 is een aanvraag om een hogere waarde voor de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingekomen. De aanvraag 
heeft betrekking op de geluidbelasting van circa 7 woningen in plan-
gebied Kapperdoes te Nuenen. Dit plangebied grenst aan de Boord, 
Kapperdoesweg en Europalaan.

Tervisielegging
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 
vanaf 24 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte. Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar op de 
gemeentelijke website, www.nuenen.nl 
De balie is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Tegen betaling van leges 
kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen bij ons college gedurende de termijn van 
ter inzage legging schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het 
ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, 
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling 
kenbaar worden gemaakt bij de heer G. Koops van de afdeling Ont-
wikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631646).
Alleen belanghebbenden die tijdig, (schriftelijk of mondeling) ziens-
wijzen hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit kun-
nen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, tenzij wordt aangetoond, dat men redelijkerwijs 
daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit 
afwijkt van het voornemen.

Nuenen, 23 oktober 2014
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

vergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij u 
hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. Dat 
kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij ons 
klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	R.	van	den	Berk	(Café	Rene)	om	vergunning	

voor de twee reeds geplaatste kansspelautomaten in zijn horeca-
inrichting	aan	Parkstraat	3	in	de	periode	van	2015	tot	en	met	2017;

•	 Aanvrager:	 Stichting	 Sint	 Nicolaasactiviteiten	 Gerwen	 voor	 het	
organiseren van de intocht van de Sint in Gerwen op 23 november 
2014;

•	 Aanvrager:	Hotel	restaurant	De	Collse	Hoeve	voor	het	organiseren	
van een presentatie en feestavond op 13 december 2014 in een tent 
op het achterterrein bij het restaurant aan Collse Hoefdijk 24.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 23 oktober 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 16	oktober	2014	 Boordseweg	t.h.v.	huisnummer	52,	–	het	rooien	
	 	 	 van	een	boom	(KAPPEN);
•	 16	oktober	2014	 Soeterbeek	t.h.v.	huisnummer	1,	-	het	rooien	van	
	 	 	 een	boom	(KAPPEN);
•	 16	oktober	2014	 Papenvoortsedijk	t.h.v.	huisnummer	26,	-	het	
	 	 	 rooien	van	een	boom	(KAPPEN);
•	 16	oktober	2014	 Park	t.h.v.	huisnummer	61	t/m	65,	-	het	rooien	
   van 7 lindebomen (KAPPEN). 
  
De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Showkorps	Oefening	&	Volharding	Nuenen	is	een	vergunning	

verleend voor het houden van een steunkaartenaktie in de periode 
van 29 juni 2015 tot en met 4 juli 2015 (verzenddatum 15 oktober 
2014);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Van	Mourik	(restaurant	“De	Zonnewen-
de” V.O.F.) zijn een terrasvergunning –tot wederopzegging- resp. 
een gewijzigde vergunning op grond van de Drank- en Horecawet 
verleend i.v.m. het toevoegen van een terras aan de voorzijde van 
Park	63	(verzenddatum	15	oktober	2014);

•	 aan	de	dames	Thoonen	en	Raaijmakers	is	een	ontheffing	verleend	
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het 
prinsenbal op 8 november 2014 in M.F.A. Nederwetten aan de 
Koppel	1	(verzenddatum	16	oktober	2014);

•	 aan	Stichting	Intocht	Sinterklaas	Nuenen	zijn	een	vergunning	en	
ontheffing verleend i.v.m. de intocht van de Sint op 16 november 
2014 (verzenddatum 17 oktober 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA 
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Bekendmaking anterieure overeenkomst herontwikkeling locatie 
Molvense	Erven	63	-	Nuenen-Zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten 

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
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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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

___________________________________________________________________________________________________________________

 Weekaanbiedingen 
van donderdag 23 t/m woensdag 29 oktober

___________________________________________________________________________________________________________________

Rode pruimen     
halve kilo 1,49

___________________________________________________________________________________________________________________

Champignons     
per bakje 0,69

___________________________________________________________________________________________________________________

Oesterzwam             
150 gram 1,49

___________________________________________________________________________________________________________________

Kastanje champignons   
250 gram 0,99

___________________________________________________________________________________________________________________

Chi-Take
100 gram 1,49

___________________________________________________________________________________________________________________

Portabella                                     
250 gram 1,49

___________________________________________________________________________________________________________________

Canterelle                                     
100 gram 2,49

___________________________________________________________________________________________________________________

Tomaatsalade                                     
250 gram 1,59

___________________________________________________________________________________________________________________

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

___________________________________________________________________________________________________________________

Service, kwaliteit en 
ouderwetse gezelligheid!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Smakelijke   
herfstacties

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

4 saucijsjes + 
4 Uien Burgers .....6,50
Bij 150 gr. gebr. fricandeau
100 gr. Tonijnsalade  ........... gratis
Haas in ‘t Groen
“Heerlijk roerbakgerecht
met varkenshaas”, 100 gram 2,45
Gekruide Varkensrollade
100 gram .........................................1,20
Runder 
Ribeye Reepjes
100 gram .........................................2,20

De best belegde broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

Acties week 43: geldig van maandag 20 okt. t/m zaterdag 25 okt. 2014

Ons brood van de week
Kloosterbrood
    € 1,75
_____________________________________________________

Nieuw!! Heerlijke desem ciabatta 
broodjes wit
    2e GRATIS
_____________________________________________________

Roomboter  Amandelstaven
 
   2 voor € 6,95
_____________________________________________________

Herfstvlaai
Hazelnootbavarois
    € 12,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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

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.

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

MET SPOED GEZOCHT:
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Lieshout
En reserve bezorgers voor op de wachtlijst
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 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

MERKMONTUREN 
OUTLET

PRACHTIGE MERKMONTUREN 
VANAF €25,-!

Tijdelijke locatie van de outlet
is onze oude winkel naast de

Bruna, Parkstraat 15a.

Openingstijden: 
Vrijdag 13:00 - 18:00

Zaterdag 11:00 - 17:00

Parkstraat 24
5671 GG Nuenen
040-283 22 23

www.optiekverhoeven.nl

Openingstijden tot en met 1 november:
www.fysiotherapiehendrix.nl | Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen

Last van vermoeide/pijnlijke benen?
Kom voor een GRATIS beencheck!
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De ‘Van Rooijkes’ reünie:   
“ ‘t goa dûr! ”
Door Nannie van den Eijnden

Op 25 oktober vindt bij café Schafrath een bijzondere reünie plaats van de 
familie Van Rooij; een van oorsprong Nuenens volk van vijf generaties. Twee 
generaties komen naar de reünie: zo’n honderdtal nazaten. ‘Grondlegger’ 
van de familie is opa Louis van Rooij, geboren in 1875. Hij was stationschef 
op het Eeneind en ook het postkantoor hield hij draaiende. Het stamhuis is 
er nog te vinden. Het Eeneind was destijds een economische eenheid met 
fabrieken en weverijen. 

Louis trouwde met Klara van Melis. 
Ze kregen vijf dochters, de zogenaam-
de ‘big five’: Dina, Nellie, Tiny, Anna 
en Bertha. De vijf zusjes hebben altijd 
dicht bij elkaar gewoond en er was 
vaak een feestje, waar het er vrolijk 
aan toeging. Bertha en Anna zaten in 
het onderwijs. Juffrouw Anna heeft 40 
jaar les gegeven aan de Heilig Hart 
school en was 85 jaar lid van de vak-
bond. Het was een familie van onder-
wijzers en ambtenaren, wijs en eigen-
wijs, maar ze konden wel hard werken. 

De laatste van de vijf dochters is twee 
jaar geleden overleden. Anna, ook wel 
‘tante Ans’ genoemd, is op twee maan-
den na 104 geworden. Ze had geen 
kinderen en was de oppas van opa en 
oma. Ze heeft Louis en Klara beiden 
tot aan de dood begeleid. Haar begra-
fenis was druk bezocht en mondde uit 
in een paar gezellige uurtjes. Haar 
overlijden was de reden om het idee 
voor een reünie nieuw leven in te bla-
zen. Martin van Gastel heeft doorge-
pakt en namens de neven en nichten 
het voortouw genomen. Hij is vorig 
jaar, een dag of 5 voor de sterfdag van 
‘tante Ans’, begonnen met de organisa-
tie ervan. 

Maria, de dochter van Bertha, vertelt: 
“Tante Ans was, als laatst overgeble-
vene, degene waar neven en nichten 

graag naar toe gingen. Iedereen kwam 
bij haar op bezoek. Dat mis ik nou 
nog. We wisten altijd het laatste 
nieuws en zagen elkaar veel vaker”. 

Mart vertelt een anecdote: “Opa van 
Rooij lustte graag een borreltje en had 
een fiets met een recht stuur. Links 
achter op de naaf zat een heel klein 
pinnetje. Daar ging hij met één voet 
op staan en begon te steppen. Dan 
sloeg hij zijn been over de pakkendra-

Familie van Rooij v.l.n.r: oma Klara, Tiny, Dina, Nellie, opa Louis, voorste rij: Ans 
en Bertha

‘The big five’: de zusjes Dina, Nellie, Tiny, Anna en Bertha van Rooij. Zij waren de 
aanleiding tot deze reünie.

PvdA Ombudswerk,     
wat is dat eigenlijk?
Vorige maand is het 160ste PvdA ombudsteam in Nederland aan de slag 
gegaan. Ook de PvdA Nuenen c.a. heeft al enkele jaren een ombudsteam. 
Dit ombudsteam helpt mensen bij individuele problemen met instanties 
naar oplossingen te zoeken door te luisteren, zo nodig advies te vragen en 
de voortgang te bewaken in de afhandeling. Wanneer het probleem ook om 
een politieke oplossing vraagt, schakelt het ombudsteam zijn netwerk in: 
raadsleden, wethouders, Statenleden, Tweede- en Eerste Kamerleden en 
zelfs mensen in het Europees Parlement, als het moet.

Het ombudswerk verloopt via een vas-
te werkwijze: na een brief of e-mail 
wordt eerst de kern van het probleem 
vastgesteld. Een diagnose zou je het 
kunnen noemen. Is het nalatig hande-
len, heeft het te maken met lokaal be-
leid of werkt een wet of verordening 
heel anders uit dan de bedoeling is? 
Op basis van deze diagnose wordt de 
volgende stap bepaald: actie onderne-
men, doorverwijzen of politiek ma-
ken. Binnen de PvdA Nuenen wordt 
het Nuenense ombudsteam, bestaan-
de uit Jetty Brouwer en Marianne 
Cooijmans, bijgestaan door een aantal 
partijgenoten met specifieke expertise 
op tal van terreinen. Mocht een rede-
lijke oplossing niet mogelijk zijn van-
wege (gemeentelijke) beleidsbeper-
kingen, dan nemen zij contact op met 
de lokale PvdA-fractie. Blijkt het pro-
bleem zich vaker voor te doen, ook in 
andere gemeenten, dan wordt dit aan-
gekaart bij een Tweede Kamerlid. 
Deze kan de zaak politiek maken door 

Kamervragen te stellen of de casus 
mee te nemen in de besluitvorming, 
zodat, waar nodig, de wet aangepast 
kan worden. De aanpassing van de 
Huishoudentoets in 2012 is hier een 
voorbeeld van. Dus, hebt u een vraag 
of een probleem en u komt er zelf niet 
meer uit, dan helpt het ombudsteam u 
graag. Dat geldt voor leden en niet-le-
den van de PvdA; voor de hulp wordt 
niets in rekening gebracht. Een mailtje 
naar nuenen@pvda-ombudsteam.nl is 
voldoende. Voor meer algemene in-
formatie over de PvdA afdeling Nue-
nen verwijzen wij naar de website 
www.nuenen.pvda.nl

Licht op Jong! 
Licht op Jong! is een community van jongeren over het wonen in een kleine 
kern: Wat vind jij leuk aan het wonen in een dorp? Heb je moeite met het 
vinden van een leuk huis in je dorp? Wil je het liefst zo snel mogelijk weg uit 
je dorp? Of wil je er juist zo lang mogelijk blijven wonen?
 
Belangrijke vragen, want het platte-
land vergrijst en ontgroent. Veel jon-
geren trekken weg uit kleine kernen 
en vestigen zich in de stad of in de gro-
tere dorpen en dat heeft grote gevol-
gen voor de leefbaarheid daar en som-
migen blijven, maar tot op heden is er 
weinig bekend over de motieven. Sa-
men met de vereniging Kleine Kernen 
Noord-Brabant en de provincie 
Noord-Brabant start het PON (ken-
nisinstituut voor sociaal-culturele 
vraagstukken) de research community 
Licht op Jong! Dit is een afgesloten on-

line platform, waarop jongeren gedu-
rende een korte periode op een inten-
sieve manier over deze onderwerpen 
kunnen praten. De zo verzamelde ge-
gevens worden anoniem verwerkt en 
de resultaten van de community wor-
den in ieder geval (anoniem) gepubli-
ceerd in de kleine kernen krant. Met 
deze kennis gaan het PON met de 
dorpsraden, gemeenten en andere or-
ganisaties in Brabant in gesprek om te 
kijken hoe de kleine dorpen in Bra-
bant aantrekkelijk kunnen worden ge-
houden voor jongeren.

Doe mee en laat je horen!
Ben jij tussen de 18 en 35 jaar oud en 
woon je momenteel in een kleine kern in 
Noord-Brabant of ben je er opgegroeid, 
meld je dan aan bij de community via 
www.hetpon.nl/lichtopjong en discussi-
eer mee. Er is plaats voor 75 deelnemers. 
Onder de deelnemers worden drie Bol.
com bonnen van € 50,-. Verloot. Aan-
melden is mogelijk tot en met woensdag 
5 november. Licht op Jong! start op 
maandag 10 november en loopt tot en 
met maandag 24 november. 
Voor meer informatie kun je mailen 
naar Karin du Long:
lichtopjong@hetpon.nl

De boomklever. 
foto Leo van den Heuvel.

Activiteiten 
IVN Laarbeek
Op zaterdag 25 oktober is de Nacht 
van de nacht. Er wordt dan stilgestaan 
bij de geluiden van de nacht, de geuren 
van de nacht, de lichtvervuiling. Ook 
is er een korte stop met een verras-
sing. De gratis wandeling duurt onge-
veer anderhalf uur, kinderen mogen 
meelopen. Na afloop is er voor ieder-
een in de Bimd nog koffie, chocolade-
melk en een vuurtje, waarbij de kinde-
ren marshmellows kunnen roosteren. 
Zaklampen zijn verboden op deze 
avond. Verzamelen om 19.00 uur bij 
het IVN-gebouw de Bimd aan de zij-
weg van de Beekseweg te Aarle-Rixtel.
 
Op zondag 26 oktober is er van 10.00 
uur tot 12.00 uur een wandeling door 
landgoed Eyckenlust te Beek en Donk. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het 
Chinees-Japans restaurant het Para-
dijs aan de Brugstraat/Gemertseweg 
te Beek en Donk.
Op zaterdag 1 november is de lande-
lijke natuurwerkdag. IVN Laarbeek 
doet hieraan mee door in de Biezen in 
Aarle-Rixtel knotwilgen te knotten. 
Voor een kleine lunch en koffie en 
thee wordt gezorgd. Er wordt gewerkt 
van 9.00 tot 16.00 uur, maar een dag-
deel komen kan ook. Locatie: schuin 
tegenover Ecotourist-farm de Biezen, 
de Biezen 4a in Aarle-Rixtel, is een 
zandpad. Volg de vlaggen. Opgeven 
via www.natuurwerkdag.nl. Deze acti-
viteit is ook geschikt voor kinderen 
vanaf 8 jaar.

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.

Van Heugten misleidt     
minister Schultz
Inzake de Ruit draait de gedeputeerde Van Heugten minister Schultz een rad voor 
de ogen: hij heeft opnieuw zijn huiswerk niet gemaakt en de politieke oppositie is 
veel groter dan hij doet voorkomen.

Minister Schultz heeft de provincie een aanzienlijke bijdrage in de kosten van de 
Ruit toegezegd, maar dan moest wel aan de volgende voorwaarden voldaan wor-
den: indertijd geformuleerde doelstellingen moeten nog steeds gelden, nut en 
noodzaak moeten worden aangetoond en er dient naar alternatieven gekeken te 
worden. De ingediende plannen van de provincie werden door de Tweede Kamer 
en de minister op basis van de drie genoemde criteria als volstrekt onvoldoende 
beoordeeld en het huiswerk kon worden overgedaan.
Nu komt de provincie met ‘aangepaste’ voorstellen, maar behalve een enkele cos-
metische wijziging blijkt er niets wezenlijks veranderd te zijn. De grootste proble-
men liggen niet binnen de regio, maar de aansluitingen van de A67, de A58 en de 
A50 vormen de knelpunten waardoor Brainport onbereikbaar dreigt te worden. 
Het MKBA-onderzoek gaat uit van een te optimistisch scenario en alleen auto en 
economie zijn in de berekeningen meegenomen. Kwalitatieve factoren zoals land-
schap en natuur, leefbaarheid en recreatie zijn systematisch weggelaten. En ten-
slotte is er niet naar alternatieven gekeken. Zo dient begonnen te worden met een-
voudige, goedkope aanpassingen en pas als die onvoldoende blijken te werken 
dient een complexere en duurdere aanpassing overwogen te worden. Te denken 
valt aan gefaseerd aanpakken met plaatselijke verbeteringen, smart mobility etc. 
Op die manier zal blijken dat de € 1 miljard kostende Ruit helemaal niet nodig is. 
Heel belangrijk is de politieke steun van de betrokken gemeenten en ook daar 
neemt Van Heugten een loopje met de waarheid. Overal vertelt hij dat Eindhoven 
de enige gemeente is die zich tegen de Ruit verzet, terwijl ook Nuenen, Son en 
Breugel en Laarbeek fel tegen zijn en uit het coalitieprogramma van Helmond 
blijken grote bedenkingen.
Op deze manier probeert de provincie, lees van Heugten, ondersteund door geld 
verslindende publicitaire campagnes de Tweede Kamer en de minister zand in de 
ogen te strooien. Het geld kan beter besteed worden aan het oplossen van de echte 
knelpunten (de A67, de A58 en de A50) en de infrastructurele problemen binnen 
de regio kunnen worden aangepakt met slimme, moderne en aanzienlijk goedko-
pere oplossingen.
Van Heugten moet niet proberen nog even snel voor zijn afscheid de Ruit er door te 
drukken, maar de provincie moet er na de verkiezingen in haar nieuwe samenstel-
ling in alle rust over kunnen beslissen.

Hein Kranen, SP Nuenen
Boudewijn Wilmar, GroenLinks Nuenen.

19e Old-timers festival geslaagd
Op zondagmiddag 19 oktober 2014 vond het 19e Old-timers festival plaats, 
een concertmiddag georganiseerd door het Nuenense Seniorenorkest the 
Old-timers van Willie van Bakel. Op het goed gevuld Rabobankplein van 
Het Klooster speelden drie orkesten elk een uur voor een tevreden publiek.

ger heen. Op die kleine pinnetjes kon 
je je voeten zetten als je achterop zat. 
Niemand kon zó op de fiets stappen 
als opa”. 

De familieband is sterk. De neven en 
nichten kunnen het goed met elkaar 
vinden. Voor de reünie komen fami-
lieleden uit het hele land en daarbui-
ten: Aruba, Duitsland, Hongarije, 
Tsjechië, Engeland en Spanje. Op het 
terras van Schafrath komt een stam-
boom in de vorm van een piramide. 
Daarop is te zien hoe de familielijnen 
lopen. Om het makkelijk te maken 
draagt iedereen badges met de voor-
naam, voorzien van een kleur, die 
overeenkomt met een kleurvlak op de 
stamboom. Er is een uitgebreid pro-
gramma met een filmreportage van 
225 foto’s en een unieke quiz, die de 
familieleden met elkaar in contact 
gaat brengen. 

De organisatie van de reünie heeft een 
jaar in beslag genomen. Nou is het zo-
ver. ‘T goa dûr. 

De middag werd geopend door De 
Octopusband uit Beek en Donk onder 
leiding van Harrie Scheutjens. Dit or-
kest was al meerdere malen te gast op 
dit festival, en wist zoals vanouds ook 
nu weer te boeien met een goede re-
pertoire keuze, die bovendien goed 
werd uitgevoerd. 

Daarna was het de beurt aan een nieu-
weling op dit festival, te weten Het Se-
niorenorkest Gemert, onder leiding 
van mevrouw Jo Bouw. Muzikanten 
en publiek genoten van dit optreden.
De middag werd afgesloten door het 
organiserende orkest the Old-timers 
onder leiding van Willie van Bakel, die 
bekende nummers en nieuwe num-
mers bracht. Eén daarvan was het 
nummer ‘Ein halbes Jahrhundert’, 
waarbij de spreekstalmeester terecht 
opmerkte dat dit ook precies het aan-
tal jaren is dat Willie al dirigent is. De 
middag werd vakkundig aan elkaar ge-
praat door Dick Schoneveld.

Vergadering 
Dorpsraad Gerwen
Dinsdagavond 28 oktober vergadert 
de Dorpsraad Gerwen in ’t Huysven in 
Gerwen over zorg, leefbaarheid en het 
digitale Dorpsplein. Wethouder Paul 
Weijmans is als gastspreker uitgeno-
digd. Hij zal het thema Zorg 2015 be-
handelen. Namens de werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen komt Kees van 
de Sande de stand van zaken toelich-
ten. De openbare vergadering aan De 
Huikert 35 begint om 20.00 uur.
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Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.
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(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
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Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
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den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen 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 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2014 - “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 
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www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

De metamorfose van woonwinkel 
MO & EL naar Style@HOME
Evolutie is een begrip dat we niet alleen bij de mens en in de natuur over de 
gehele wereld tegenkomen, maar ook in ons eigen Son en Breugel. Na de 
ervaringen die zij als kersverse onderneemster sinds 2009 opdeed in de 
woningbranche, heeft Monique van Doormalen inmiddels haar draai en 
toewijding volledig gevonden.

Dat zie je dan ook terug in haar woon- 
en stijl winkel aan de Nieuwstraat 50 
-52 in Son. Het is mooi om te zien en 
mogen ervaren hoe er een bijna na-
tuurlijke evolutie van rups naar vlin-
der heeft plaatsgevonden in de afgelo-
pen jaren. Deze metafoor is absoluut 
niet overdreven, want zoals de klanten 
met verwondering aangeven, is het 
een genot om in de totaal veranderde 
woonwinkel binnen te lopen.
Niet alleen zijn de woonproducten 
stuk voor stuk selecties, waarvan je de 
sfeer en emotie voelt en ziet, maar ook 
vanuit de totale samenstelling van het 
assortiment kun je zien en voelen, dat 
dit tot stand is gekomen vanuit een 
persoon met een enorme liefde, ken-
nis en kunde voor het vak interieur-
styliste.
Het is dan ook een ‘must see’ voor ie-
dereen die een persoonlijke ‘touch’ wil 
toebrengen aan haar of zijn interieur, 

of die zijn of haar bedrijf een persoon-
lijke tint wil geven voor de ontvangst 
van klanten.
Door de inmiddels jarenlange erva-
ring op het gebied van producten, le-
veranciers en inmiddels een eigen im-
portlijn met de sfeervolle producten 
vanuit o.a. India en Denemarken, is 
Style@HOME gewoon ‘the place to be’!

En het mooiste van alles is, dat de prij-
zen nog niet bijna datgene zijn, wat je 
zou verwachten bij het assortiment, 
de service en het advies wat hier met 
veel liefde voor het vak wordt gebo-
den.
Ben je voornemens om je bedrijf of 
huis een (nieuwe) eigen identiteit te 
geven? Begin dan bij deze woonwin-
kel, je zult er zeker geen spijt van krij-
gen! 
www.styleathomeson.nl 
voorheen www.mo-el.nl

Voor een uitverkochte theaterzaal in Het Klooster werd zaterdagavond het 
eenmalige herdenkingsconcert ‘Nuenen zal het zich lang heugen…’ opge-
voerd. Het betrof een gezamenlijke voorstelling van Brassband De Vooruit-
gang en toneelvereniging De Lindespelers uit Nuenen, over de bevrijding in 
1944. Tijdens de opvoering wisselden muziek en toneelspel elkaar af.

De brassband, onder leiding van dirigent Jan Koolen, behandelde aan de 
hand van bekende muziekstukken belangrijke gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog, zoals de aanval op Pearl Harbor, de landing op 
Normandië en operatie Market Garden, waarmee Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten werden bevrijd. Tijdens de muziek, afkomstig uit oorlogs-
films en -series als Schindler’s List en Soldaat van Oranje, werden beel-
den op een scherm getoond over de Tweede Wereldoorlog.
De Lindespelers verbeeldden wat er zich in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten in de oorlog afspeelden. ‘Meneer pastoor’ en Bert Sanders waren 
daarin de hoofdpersonen. Zo kwam de opening van De Vank ter sprake en 
waren er scènes over het zoeken naar Joodse onderduikers, verdwaalde 
Engelse piloten en de chaos rond de Bevrijdingsdagen, inclusief het ver-
haal over de Hikspoorsbrug. Script en regie waren van Bram Soetendal.
Omdat de brassband op het podium zat, bleef er weinig speelruimte over 
voor de Lindespelers. Die beperking werd echter goed opgelost en was niet 
hinderlijk. De overgangen tussen muziek en toneel mochten wel wat vlot-
ter, het was soms even wachten. Wel bleek maar weer hoe direct ‘echte’ 
livemuziek binnenkomt. Indrukwekkend was de lijst die werd getoond van 
de namen van alle oorlogsslachtoffers in en uit Nuenen. De voorstelling 
werd afgesloten met het lied We’ll meet again, gezongen door Christel de 
Brouwer. Het publiek gaf een staande ovatie.

Edwin Coolen

Thema-avond in De Regenboog
De Raad van Kerken Nuenen organiseert op woensdag 29 oktober de eerste 
thema-avond uit een serie van vijf. In het kader van het jaarthema ‘Geloven 
in het leven, vormen van geloofsbeleving’ heeft deze avond als onderwerp: 
‘De regel van Augustinus’. 

Er wordt een lezing gehouden over de 
religiositeit van Het Kloosterleven. 
Dat zal worden gedaan door Norber-
tijner abt Denis Hendrickx van de ab-
dij Berne te Heeswijk-Dinther. Hij is 
vorig jaar door zijn medebroeders ge-
kozen tot abt. Denis Hendrickx was 
vele jaren pastor in een grote nieuw-
bouwwijk in Tilburg. Daar zette hij 
zich in voor mensen met maatschap-
pelijke problemen, voor asielzoekers 
en andere minderheden.
Op deze eerste thema-avond wordt 
stilgestaan bij de spiritualiteit van de 
kloosterregel van Augustinus. Deze 
regel is wat minder bekend dan die 

van Benedictus, maar is net zo prak-
tisch in zijn uitwerking.
Augustinus ging uit van het ideaal-
beeld van een christengemeenschap, 
zoals die in het boek Handelingen 
wordt beschreven. Daar wordt een 
beeld geschetst van een gemeenschap 
die bijeenkomt om te bidden, te leren, 
elkaars geloof versterken en zich in te 
zetten voor elkaar en mensen in nood.
De avond wordt gehouden in kerkelijk 
centrum De Regenboog, Sportlaan 5 
en begint om 20.15 uur.
Vanaf 19.45 uur is er koffie. De toe-
gangsprijs is € 3,00, maar een abonne-
ment op alle vijf avonden kost € 10,00.

Kids Society Erica    
gestart met flexopvang
Kids Society Erica in Nuenen is in oktober gestart met flexibele kinderop-
vang, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. ‘Het is dé oplossing voor ouders die 
afwisselend dag- en nachtdiensten draaien, via uitzendbureaus of in ploe-
gen werken en voor ZZP-ers. Kortom: voor elke ouder die in deze flexibele 
samenleving, flexibele werktijden en dus flexibele kinderopvang nodig 
heeft’, aldus directeur Marcel Strolenberg.

Kids Society Erica is al 35 jaar bekend in 
Nuenen als het gaat om professionele 
kinderopvang met een persoonlijke 
touch. Naast dagopvang en buiten-
schoolse opvang, is in oktober - als extra 
service - een pilot gestart met flexop-
vang. Kinderen van nul tot vier jaar 
kunnen bij Kids Society Erica vijf dagen 
per week, elf uur per dag terecht, van 
07.30 uur tot 18.30 uur. Voor de nieuwe 
flexopvang nemen ouders vast een x-
aantal dagdelen af, die ze per week wis-

selend kunnen inplannen. Kids Society 
Erica garandeert een plek, in een vaste 
groep, met enthousiaste en professio-
nele medewerkers die zorgen voor een 
gezellige, frisse sfeer. De flexopvang 
wordt centraal in Nuenen aangeboden 
aan de Jacob Catsstraat 1-3.

BOA gaat 
buurthulpplan 
opzetten
Uit een enquête is gebleken dat er vol-
doende behoefte en ondersteuning is 
voor een buurthulpplan. Dat is de con-
clusie van het bestuur van Buurtver-
eniging Omwonenden Andriesplein 
(BOA) en hun werkgroep buurthulp-
plan. Op de eind september uitgezette 
enquête bij 315 huishoudens kreeg 
men een respons van 73%. In de en-
quête werd gevraagd naar de behoefte 
aan (tijdelijke) hulp of ondersteuning 
(zoals vervoer, hulp in en rond het huis 
of de hond uitlaten) en naar de bereid-
heid om die klusjes of hulp te willen 
verzorgen. 
De werkgroep BOA-buurthulp gaat 
nu een systeem uitwerken om vraag 
en aanbod te regelen. Dat moet in ja-
nuari in werking treden.

Kijklessen bij 
DéDé Danceballet
In de week van maandag 3 november 
t/m zaterdag 8 november zijn de les-
sen van DéDé Danceballet voor ieder-
een toegankelijk, het is dan een open 
les-week. Een (kijk)les van een uur be-
staat uit oefeningen en een dans. De 
lessen in Nuenen worden gegeven bij 
De Drietip en in Het Klooster op 
maandag t/m vrijdag in de leeftijd van 
2/3 jaar t/m 21 jaar. Bel 040-2544052 
of zie ook: www.dededanceballet.nl

Kom ook een col breien bij de Breikamer
De gure herfstdagen zijn begonnen. Met een dikke jas en een warme col kun je 
de kou gemakkelijk aan tijdens het wandelen en fietsen. Maak hem zelf volgens 
een patroon van de Breikamer in een kleur die bij je wintergarderobe past. Je 
kunt kiezen voor dikke of dunne wol, in één kleur of in gemêleerde tinten. Ge-
breid op naalden nr. 20 is zo'n col in een mum van tijd klaar en hij past helemaal 
in het modebeeld van deze winter. Gebruik je liever een dunne naald en bijpas-
sende wol dan kun je kiezen voor een ronde sjaal met een twist. Meng felle kleu-
ren voor een sprankelend effect of kies voor naturel in beige en bruin. Combi-
neer effen en gemêleerd voor een uniek persoonlijk effect, een sjaal of col die 
nergens te koop is. De medewerkers van de Breikamer helpen je graag op weg. 
Wil je graag breien of haken aan een eigen project. Dan krijg je in de Breikamer 
advies en hulp bij het uitzoeken en lezen van patronen en het oplossen van pro-
blemen. De Breikamer beschikt over actuele modebladen die door trouwe be-
zoekers gratis geleend mogen worden. Ook is er de mogelijkheid om truitjes te 
breien voor kinderen in Nepal.
De Breikamer in Nuenen is elke donderdag open in de Jo van Dijkhof aan de 
Vinkenlaan van 10 tot 12 uur. Kosten: 2,50 per ochtend, incl. koffie of thee. Infor-
matie bij Riekje Jouvenaz, tel: 040-2834300, Kiddy Roelink: 040-2838670.

PVGE Nuenen

Expositie fotoclub Knipoog 
  
Fotoclub Knipoog van de PVGE Nue-
nen exposeert in het weekend van 1 en 
2 november in het nieuwe onderkomen 

van de PVGE Nuenen Het Kwetternest, 
Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen. Ope-
ningstijd van 11.00 - 17.00 uur. 
Fotoclub Knipoog is opgericht op 10 
maart 2011. Er zijn 15 leden, variërend 
van ervaren semi-professionals tot ge-
vorderde amateurs. Elk jaar worden één 
of twee thema’s gekozen waar de aan-
dacht speciaal op gericht wordt. Dit jaar 
zijn het er twee: ‘Verbinding’ en ‘Afval’. 
Alle leden leveren voor de expositie 
per thema een foto in plus nog een ex-
tra foto met een vrij onderwerp.
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Er was ook een rups. Nee 
geen echte maar zo heet 
dat. Als je erin zit gaat ie 
heel hard en toen gingen 
we nog achteruit ook. Ik 
durfde bijna niet te kijken. 
Toen ik mijn ogen open 
deed was het nog steeds donker. Hoe kan dat nou? We zaten in 
een soort tent kijk maar eens op onze site hoe eng dat was. Oh, 
en weet je? Als jij een leuk onderwerp weet voor ons, mag je ons 
gerust mailen, misschien komen we dan ook een keer bij jouw 
club of hobby kijken. 

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 27.2

 “Luuk en Saar en de kermis van Gerwen”
Deel 27.1 

Hallo Lindekids, hebben jullie lekker herfstvakantie? Nou ja, lekker? 
Het is wel slecht weer voor vakantie, vinden jullie niet? Maar afgelo-
pen weekend was het gelukkig wel mooi weer tijdens de kermis van 
Gerwen. Wie van jullie zijn er allemaal geweest? Of misschien ben je 
nu wel op vakantie en lees je dit op de internetsite van Rond de Lin-
de. Zoals jullie kunnen zien, zijn wij gezellig naar de kermis geweest. 

Luuk is altijd dol op de kermis 
en is nergens bang voor, en 
weet je wat ik zo leuk vind 
aan de Kermis? De gezellig-
heid en de leuke muziek. De 
Gerwense kermis is niet heel 
groot maar heeeeeel gezel-
lig. Kijk maar eens waar we 
allemaal in zijn geweest.

Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:

Hoi Vita, 
Nee we hebben 

geen zwemdiploma. 
Als we nat worden 

duurt het wel dagen 
voor we droog zijn, hihi!

Vita Caboni 7 jaar
Crijnsschool Nuenen Groep 4 

Hoi Luuk en Saar, hebben jullie ook een zwemdiploma? 
Ik heb A,B en C!

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

25 Jaar De Rietpluim

Macaroni rijgen en dansen  
met Super Mario
Een heerlijke lange morgen met heel veel spelletjes. Dat was de laatste jubileum 
dag van OBS De Rietpluim. In de vieringruimte probeerden kinderen zonder 
handen macaroni aan een spaghetti te rijgen. En dat viel niet mee. “Maar dat kan 
toch niet”, riep Matthijs uit groep 6 uit. “Als je er eentje op hebt en je buigt naar 
voren dan glijdt die eraf.” Roos uit groep 8 die samen met hem aan de tafel zit, 
komt met een idee. “Je kunt een paar macaroni ’s achter elkaar leggen en ze tege-
lijk aan de spaghetti rijgen.” Maar ook dat is nog niet zo eenvoudig. Een kleine 
verkeerde beweging en de macaroni‘s liggen niet meer netjes op hun plaats. Sa-
rah neemt de techniek met een kleine aanpassing over. Ze legt de macaroni‘s 
naast elkaar en hangt zoveel mogelijk met haar kin onder de rand van de tafel. En 
zo lukt het haar om 4 macaroni ‘s aan een spaghetti te rijgen. En meteen doen de 
andere kinderen haar na.
In alle lokalen en ook buiten is wat te doen. Van het bouwen van torens met hou-
ten blokken, stropdasgooien, schminken, twister en jeu de boules tot dansen 
voor het digibord met Super Mario. Voor de kinderen was het jubileumfeest om 
12.00 uur afgelopen. Ouders en leerkrachten sloten de week af met een swingend 
Pluimfeest met dj Foute Vinyl uit Gemert op de locatie Oude Landen. 

Gemaskerd bal, taarten en 
Gouden Griffels en Penselen
De Kinderboekenweek bij Kindcentrum De Nieuwe Linde in Nuenen was 
van 1 tot en met 16 oktober één groot leerzaam feest. Alle kinderen dansten 
niet alleen op een gemaskerd bal en aten heerlijke taarten en gebakjes, maar 
genoten ook van hun voorleeskampioenen. Ze zagen hoe groepsgenootjes 
Gouden en Zilveren Griffels en Penselen kregen voor hun feestverhaal of de 
zelfgemaakte tekening over het persoonlijke lievelingsboek.

Elke groep koos een eigen kampioen 
uit alle kinderen die voorgelezen had-
den. En vanaf groep vier werd ook nog 
eens de leerling gezocht die het mooi-
ste feestverhaal schreef. Bijzonder was 
ook de jury voor de beste illustraties. 
Dat waren namelijk alle ouders. Ze be-
paalden per groep de kinderen die de 
mooiste tekeningen over hun dier-
baarste boek maakten. Bij dat alles 
werden ook nog eens de nieuwste kin-
derboeken gepresenteerd. Bovendien 
merkten de kinderen opnieuw hoe 
plezierig lezen is. 

(Kindcentrum de Nieuwe Linde is de 
nieuwe naam voor Brede School 
Vrouwkensakker).

Wereldwinkel 
Nuenen   
35 jaar!
Op 17 november 1979 werd Wereld-
winkel Nuenen geopend tijdens de 
open dag van Het Klooster. Er was 
toen een actieve Wereldgroep in Nue-
nen die bestond uit drie werkgroepen: 
de Winkelgroep, het Vredesberaad en 
de projectgroep Guatemala. De win-
kelgroep verkocht al jaren fairtrade 
koffie bij enkele personen aan huis en 
bij de bekende dorpsbarbier Peer van 
Liempt. Dankzij de gemeente Nuenen 
werd aan de Wereldwinkel in oprich-
ting een ruimte toegewezen in het 
leeggekomen Klooster.

Een echte winkel beginnen was een 
hele klus gezien de beperkte financiële 
middelen. Er moest ook een officiële 
vereniging worden opgericht in ver-
band met de vereiste rechtspersoon-
lijkheid. In het begin waren de ope-
ningstijden zeer beperkt en stond 
Wereldwinkel Nuenen twee keer per 
maand op de weekmarkt. De eerste ja-
ren werd er, zoals in die tijd gebruike-
lijk was, ook nog veel actie gevoerd 
voor goede doelen en tegen missstan-
den in de wereld. In de loop der jaren 
is Wereldwinkel Nuenen uitgegroeid 
tot een Fairtrade cadeauwinkel, alleen 
gerund door vrijwilligers. Met de ver-
koop van fairtrade artikelen willen we 
de producenten een menswaardig be-
staan garanderen. Daarnaast worden 
met de ‘winst’ Nuenense projecten ge-
steund in landen in ontwikkeling. We-
reldwinkel Nuenen viert het 35-jarig 
bestaan in de week van maandag 27 
oktober tot en met zaterdag 1 novem-
ber. Dit valt samen met de landelijke 
fairtrade week waarin alles in het te-
ken van fairtrade boodschappen doen 
staat. Bij Wereldwinkel Nuenen kun-
nen klanten tijdens de feestweek grab-
belen voor korting op één artikel naar 
keuze. Iedereen is welkom op de Berg 
28b te Nuenen: een kopje fairtrade 
koffie of thee staat dan klaar!

Brandweer Nuenen huldigt 
drie jubilarissen
Afgelopen maand heeft Brandweer Nuenen op het jaarlijkse brandweer-
feest drie jubilarissen onderscheiden met het 12,5 jarig brandweerkruis in 
brons. Het gaat om de heren Ger Sanders, Frans Visser en Jochem de Kok. 
Alle drie mensen die zich al 12,5 jaar inzetten voor de veiligheid en het wel-
zijn van onze Nuenense burgers.

Burgemeester Maarten Houben dankte 
namens het gemeentebestuur alle 
Brandweermensen voor hun inzet van 
de afgelopen jaren en sprak ook een 
woord van dank uit naar de partners. 
Natuurlijk stond hij ook stil bij de drie 
jubilarissen. Postcommandant Eric 
Kuijten ging wat dieper in op de achter-
grond van Ger, Frans en Jochem waar-

V.l.n.r. Jochem de Kok, Ger Sanders en Frans Visser. Foto Mike van der Kallen.

na ze door Hoofd Brandweer Thijs Ver-
heul de versierselen die horen bij dit 
jubileum kregen opgespeld. Daarna 
was er een gezellige feestavond voor 
alle brandweermensen met partners en 
genodigden, ook alle oud-leden en 
partners waren van de partij. Natuurlijk 
stond er een ploeg stand-by die tijdens 
deze avond nog 2 uitrukken had.

Inzameling Stichting Speelkr8 
en Fietskr8 weer van start
Heeft u nog bruikbaar, compleet en goed speelgoed of een (kinder)fiets waar u 
niets meer mee doet? Breng het naar Stichting Speelkr8. De fiets of het speelgoed 
krijgt een nieuwe bestemming en komt terecht bij kinderen uit gezinnen in Zuid-
oost Brabant die het financieel niet breed hebben. In Nuenen is de inzameling op 
25, 26 oktober, 1 en 2 november van 12.00-15.00 uur in Speeltuin De Kievit.
Naast deze inzameldagen en -locaties zijn er ook bedrijven/organisaties die 
Speelkr8 een warm hart toedragen en een inzameling starten. Kijk voor die inza-
mellocaties bij u in de buurt op www.speelkr8.nl. Op deze site kunt u zich ook 
aanmelden om als vrijwilliger voor Stichting Speelkr8 aan de slag te gaan. Er 
blijven nog steeds veel handen nodig. Zeker ook om fietsen te repareren. De 
stichting hoopt zo’n 1500 kinderen blij te maken met een fiets.
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Groot Brabants Zwijnendebat

Van wie zijn die zwijnen eigenlijk?
 
Wilde zwijnen, wat moeten we ermee in Noord-Brabant? Met rust laten? Ze 
horen hier per slot van rekening van oorsprong thuis. Of uitroeien? Ze vor-
men immers een risico voor automobilisten en richten landbouwschade 
aan. Of zijn er andere oplossingen? Praat er zondag 26 oktober over mee 
tijdens het ‘Groot Brabants Zwijnendebat’, van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Schellensfabriek, Vestdijk 280 in Eindhoven. De toegang is gratis
 
Het debat maakt deel uit van een bre-
der talkshowprogramma, in het kader 
van de Dutch Design Week georgani-
seerd door de provincie Noord-Bra-
bant. Deelnemers in het panel zijn 
vertegenwoordigers van gemeenten, 
landbouw- en natuurorganisaties, de 
recreatiesector, politiek en bedrijfsle-
ven. En een zwijnendeskundige. 
De eerste gespreksronde heeft als the-
ma: ‘Vlees uit de natuur’. Op verschil-
lende plaatsen in Brabant lopen grote 
runderrassen rond om natuurgebieden 
te begrazen. Wat doen we met deze 
dieren na een mooi leven in de vrije na-
tuur? Zijn er manieren te bedenken om 
hun vlees te vermarkten? Met design 
thinking als methodiek gaat gespreks-
leider Michel Jehae het gesprek aan 

met bijzondere gasten. Een inspireren-
de kijk op duurzaam voedselgebruik.
Het tweede deel van de talkshow heeft 
de vorm van een publiek debat. Het 
provinciebestuur kampt al geruime 
tijd met een dilemma: ‘Wat doen we 
met wilde zwijnen in de provincie? 
Momenteel is er een nulstand-beleid 
van kracht, wat inhoudt dat wilde 
zwijnen vogelvrij zijn in onze provin-
cie. Maar wilde zwijnen zijn intelligent 
en laten zich niet zo gemakkelijk pak-
ken. Ze veroorzaken soms schade en 
zelfs verkeersongevallen. Wat doen 
we ermee? De druk opvoeren en alle-
maal doodschieten? Met rust laten? 
Speciale leefgebied(en) maken? En wie 
is er eigenlijk verantwoordelijk voor? 
Van wie zijn die zwijnen eigenlijk?

Foto Hugh Jansman, Alterra-WUR.

Boetseren   
tijdens    
de Inloop
De wekelijkse inloop die Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen organiseert 
heeft als doel dat mensen elkaar ont-
moeten. Dat wil zeggen dat er vaak 
wat gepraat wordt bij een kop koffie, 
of dat er een activiteit wordt georgani-
seerd. Soms ontstaat een activiteit of 
een spel spontaan en krijgt de inloop 
het karakter van een huiskamer. Soms 
wordt een activiteit van te voren aan-
gekondigd, zodat geïnteresseerden 
dan speciaal daarvoor de inloop kun-
nen bezoeken.
Tijdens de Inloop van maandag 27 ok-
tober kan er geboetseerd worden met 
chamotte-klei. Wie wil kan onder be-
geleiding schalen, borden of vazen 
maken met een ingedrukt patroon. Na 
droging worden de werkstukken ge-
bakken en eventueel geglazuurd. De 
werkstukken kunnen ook gebruikt 
worden bij het maken van kerststuk-
jes, een activiteit van de WLG in de-
cember.
Deelnemers moeten een vrij platte 
schaal, een deegrol en een oude lap 
(50 x 50) meenemen. Klei is aanwezig; 
daarvoor zal een kleine bijdrage ge-
vraagd worden.
Maandag 27 oktober, 13.30 - 16.30 uur 
in d’n Heuvel, Gerwen. Kijk op www.di-
gitaal-dorpsplein-gerwen.nl of bel naar 
06 41102625 voor meer informatie.

Gerwen Kermis gezellig 
en zonnig dorpsfeest
Vier dagen Gerwen Kermis is maandag 20 oktober afgesloten door discjoc-
key Angelo. Het kermisrikken maandagmorgen vanaf 11.00 uur was span-
nend en gezellig en aansluitend hield de Belgische zanger Rikske de stem-
ming er prima in. 

Vrijdagmiddag begon het dorpsfeest 
met een uitstapje voor de kinderen 
van de basisscholen uit Gerwen en 
Nederwetten. Op de laatste schooldag 
voor de start van de herfstvakantie 
kregen de schoolkinderen een zonnig 
bezoek aan de traditionele attracties 
op de Gerwenseweg aangeboden door 
de ouderraden en de organisatoren 
van de kermis.
Die avond werd de kermis officieel 
aangezegd aan de voorzitter van de 
dorpsraad Rob Appelhof door het Hei-
lig Kruisgilde en drumfanfare Jong Le-
ven. Zaterdag kwam PSV-mascotte 
PHOXY op bezoek en zondag werd de 
familiedag goed bezocht. Tijdens de 

muziekavonden in De Stam traden di-
verse artiesten op. Kortom, Gerwen 
kan terugzien op een zonnig dorpsfeest 
met gezellig vertier voor jong en oud.

Kermisrikken
Het rikconcours in de tent bij café De 
Stam, trok ruim zeventig kaarters. Na 
drie rondes van 15 spellen scoorden 
acht deelnemers meer dan 100 pun-
ten. De uitslag: 1. Gerard van der Heij-
den 196 pnt. 2. Wim Raaijmakers 181 
pnt. 3. Benny de Louw 119 pnt. 4. Tiny 
de Louw 114 pnt. 5. Dora van Rooij 
114 pnt. 6. Rini van Rooij 112 pnt. 7. 
Harrie Verhoeven 110 pnt. en 8. Louis 
Liebregts 104 pnt.

Schuif eens aan tafel bij…

Waarom de Boterstraat 
Lindenlaan werd
Het was niet eerder dan in 1956 dat de straatnamen van de gemeente Nue-
nen in de gemeenteraad officieel werden vastgesteld. Een verrassend nieuw 
gegeven voor de meesten van de toehoorders  van de KBO lezing door Rol-
and van Pareren afgelopen donderdagochtend in Het Klooster.

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 43
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO   
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag
_________________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers + fietsvrijw. (samen met bewoner op duofiets) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern  diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. v. onderst. spelactiv: Sjoelen (ma of di: 19-21 u.), of Kienen (vr. 14-16 u.) ma, di of vr.
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
 Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op zaterdag /zondag.  Tijd: 09.00-10.00 u.
 Transfervrijwilligers (halen en brengen naar activiteiten of Gasterij).  9.30-12.00 of 13.30-16.30 u.
 Gastheren/gastvrouwen voor de Inloop (evt. in combinatie met transfervrijw). 9.30-12.00 of 13.30-16.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 - 23.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Bestuursondersteuner (bij organisatorische zaken en activiteiten/evenementen) gem. 2 uur per week, in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Initiatiefgroep  vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag en/of zondag, in overleg 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder werkgroeplid voor ontwikkelen/organiseren activ. v. inloopochtend en evenementen ca. 4 u./wk o.a. di 9.30-11.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Amnesty International Nuenen lid voor de werkgroep (voorbereiden, organiseren en coördineren v. acties en activiteiten) in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Vrijwilligers m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen, en  2 dagdelen p. wk. in overleg
 Juridische begeleiders v. onderst. vluchtelingen bij asielprocedure en gezinshereniging 1-2 dagdelen p. wk. in overleg
St. Dorpswerkplaats Nuenen Bestuursleden: voorzitter, secretaris, bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Pleincollege Nuenen Vrijwilligers voor PCN-Kwartier die goed met jongeren (pubers) om kunnen gaan ca. 2-3 dagdelen/wk m.u.v. schoolvak. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend 
van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. 
Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Tot 1956 kende de volksmond wel veel 
gebruikelijke straatnamen, maar offi-
cieel was er tot dan alleen in 1915 
maar een keer één naam  vastgesteld: 
Het President Cuijtenplein, het huidi-
ge Park. Oud Nuenenaar Jacobus 
Cuijten was de drijfveer achter de rea-
lisatie van het Klooster en het gesticht 
aan  de weide midden in het centrum 
van het dorp. Voor die tijd was de ge-
meente opgedeeld in vierkanten op de 
kaart, sectoren aangegeven met een 
letter. Nog eerder werden alle huizen 
in de gemeente gewoon doorgenum-

merd. In de Boterstraat, de huidige 
Lindenlaan, stond een boterfabriek 
met de poëtische naam: Vrede is ons 
genoegen. Toch werd de naam Boter-
straat veranderd, men vond de naam 
niet chique genoeg. Tal van leuke we-
tenswaardigheden bracht Van Pareren 
in zijn tafelgesprek te berde. 
Om een straat naar je genoemd te krij-
gen, moet je, behalve verdienste na-
tuurlijk, tenminste 10 jaar dood zijn. 
Uitzondering zijn leden van het ko-
ningshuis. Een keer werd hierop een 
uitzondering gemaakt, voor Mgr. 
Frenken, vertelde Van Pareren. Toen 
de geschiedschrijver/pastoor in zijn 
rusthuis in Veldhoven hierover werd 
benaderd, antwoordde hij dat voor 
een klein pastoorke van een klein pa-
rochieke, hij ondanks de eer, adviseer-
de te wachten met zijn naamgeving 
aan deze Gerwense straat tot na zijn 
dood. Nuenen wilde dat geduld niet 
opbrengen en stelde de straatnaam 
reeds voor zijn overlijden vast.
De maandelijkse KBO bijeenkomst 
‘Schuif even aan tafel bij…’ met dit keer 
Roland van Pareren in de hoofdrol was 
weer een genoeglijke ochtend. Als 
voorzitter van de straatnamencommis-
sie wist hij de aandacht van zijn publiek 
makkelijk twee uur vast te houden.

Gezocht: Dribbel
Witte kater, 10 jaar, met blauwe ogen, 
grijze snoet/pootjes & gestreepte 
staart. Vermist sinds 26 september. 
Heb je ‘m gezien, neem dan contact op 
met Yvonne ten Oever - Herikhof 40, 
06-23492943.

Tekst en foto’s Cees van Keulen.
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MULTI PRINTEN

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 

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.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Voor storing 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823. Email: info@
warrinkcomputerservice.nl

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

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.

LEVgroep afd. Vluchtelin-
genwerk Nuenen zoekt een 
vrijwilliger met interesse in 
juridische zaken die asiel-
zoekers en vluchtelingen 
wil begeleiden tijdens hun 
asielprocedure, gezins-
hereniging of naturalisatie. 
Voor meer informatie: LEV-
groep: Afd. Vluchtelingen-
werk Nuenen. Berg 22c. 
Tel: 040-2831675. Ma t/m 
do van 9.00-16.00 uur. Vrij 
van 9.00-13.00 uur.

De LEVgroep zoekt vrij-
willigers voor de Afdeling 
Vluchtelingenwerk Nue-
nen  om vluchtelingen te 
begeleiden en hun de weg 
te wijzen binnen de Nue-
nense samenleving. Voor 
meer informatie: De LEV-
groep, Berg 22c. Tel: 040-
2831675. Ma t/m do van 
9.00-16.00 uur. Vrij van 
9.00-12.30 uur.

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

TE HUUR (NIEUW) Ap-
partement, omgeving Be-
nidorm/Altea. Met tv, wifi, 
zwembad e.d. Zie www.
casamama.jouwweb.nl  Tel. 
06-51 28 27 15. 

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen in 
salon) Lekker makkelijk, 
ik kom ook bij u thuis! 
Diabetes en reuma aante-
kening. KADOTIP:  Voor 
de feestdagen zijn er kado-
bonnen hier te verkrijgen. 
Marieke: 06- 50 57 11 83.

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

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 290900 - 1118880

Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013, www.beddenspecialistnuenen.nl

* Vraag naar de voorwaarden

  
  

GEVRAAGD: Voor onze 
peuterspeelzaal in Gerwen 
een enthousiaste peuter-
leidsters/vrijwilligsters voor 
de vrijdagmorgen. Leeftijd 
20 t/m 50+. Voor informatie 
Stichting Kinderspeelzalen 
Nuenen: tel. 040-2838414 
(maandag t/m woensdag)

26 OKT. VLOOIEN-
MARKT  Spor thal Bis-
schop Bekkers, Avignonlaan 
1 Eindhoven 9-16 uur. Bom-
vol! € 2 p.p.  06-20299824.

NUENEN (GERWEN) 
TE HUUR: stalen contai-
ner, geïsoleerd, 36 m2, evt. 
met stroom, op afsluitbaar 
terrein, geen plantjes, tel. 
06-25492520

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

volop violen 
vele soorten en

in meer dan 50 kleuren

groot assortiment tuinplanten

Heideplanten
BloemBollen

potcHrysanten
enz.

MAZDA 3 t.k. i.z.g.staat 
1.6 automaat sport se-
dan ca.62.500 km mei 04 
€ 6.000,- tel.06-25492520.

 PUZZELHOEKWeek 43

8 9 2
2 9 7

6 1
5

1 2 5
8 6 4
5 1 8 4

8 7 1
3 9 6 8

Sudoku

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BEIGE
EDELEN
EICEL
HONINGKOEK
HOOIZOLDER
JASZAK
JETLAG
KABINETSNOTA
KLANT
KLASSE
KOMEET
KRIEK
KROMPRAAT
LEGATOR
NAVEL
NULNUMMER
PAKJE
PARELCOLLIER
PEGEL
PLUKJE
POEMA
PRIMEUR
PRIVE
REIKEN
SPREI
TRITS
VIOOL

L E G A T O R K A V M P
E J A S Z A K P R I V E
J K E O K G N I N O H N
K A B I N E T S N O T A
U P R I M E U R O L M V
L E S S A L K I I E E E
P R D F B O Z I O T I L
K T E E M O K P E C S E
R E I L L O C L E R A P
I G L D J E T L A G P I
E R E M M U N L U N E S
K R O M P R A A T E T L

Kruiswoord

Horizontaal: 1 loopstok  5 vrouwelijk dier  10 vogel  12 windrichting  
14 heden  15 bui  18 rondhout  20 pl. in Gelderland  21 mopperaar  
22 vangwerktuig  23 en dergelijke  25 en omstreken  26 in opdracht  
28 gereed  29 keerzang  32 land in Afrika  35 voordat  36 papegaai  
37 nutteloze last  41 lijdzaam  45 maanstand  46 dierengeluid  47 deel v.d. 
bijbel  48 blijkens de akten  49 grote bijl  50 propaganda  52 wandversiering  
53 lidwoord  55 brede sjaal  57 vogelproduct  58 ongebogen  61 nauwelijks  
64 stang  65 Europees gebergte.

Verticaal: 1 de oudste  2 hoeveelheid  3 en andere  4 soort uniform  
6 voetbalterm  7 numero  8 fraaie kleding  9 bijwoord  10 groep dieren  
11 computergeheugen  13 wending  14 draaikolk  16 inkomen  17 vrouwelijk 
dier  19 Griekse letter  24 fijngebouwd  27 Russisch gebergte  30 heftig  
31 jaartelling  33 bitterheid  34 knaagdier  37 deel v.e. boom  38 bouwland  
39 middagslaapje  40 diplomatie  41 doelpunt  42 deel v.e. week  
43 wondvocht  44 Chinees gerecht  51 roem  54 optreden  
56 pl. in Gelderland  59 boom  60 hectare  62 Militaire Politie  63 voegwoord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

S T E L T H I N D E

K R A A I R N O O R D

N U L V L A A G S R A

E D E B R O M P O T V A L

E D F E O I O O A F

R E F R E I N N I G E R I A

E E R A R A

B A L L A S T G E L A T E N

L K E I A O T L T A

A K S R E C L A M E E T S

D E A S T O L A E E I

R E C H T F A M P E R

S T A A F A L P E N

4 8 6 2 3 1 9 5 7
5 7 3 8 9 4 6 1 2
2 1 9 6 5 7 8 4 3
9 5 2 1 4 6 7 3 8
7 6 4 3 2 8 1 9 5
8 3 1 9 7 5 4 2 6
1 2 8 4 6 3 5 7 9
3 4 5 7 8 9 2 6 1
6 9 7 5 1 2 3 8 4

Oplossingen wk 42
S N E R E R G E T N I O

H A N D C R E M E O T Y

H N A J A A R I P K E R

R C R N D K R R E L B B

E F S A R O E C L A I M

D R N I N E O R E B T E

E A E D G M C V U R T H

C M I D F O O H T E E H

N E E O I L L R T T R A

A H R S U S E N Z H H V

U T B M J N N E E C M I

N E E S S E T I V A L K

STERRENHEMEL
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Uitzendingen LON-TV
Deze week op LON-TV:
•	 OBS	 De	 Rietpluim	 viert	 25-jarige	 bestaan	 en	 brengt	 een	 verrassende	

flashmob	in	het	Park
•	 Twee	kunstenaars	worden	gevolgd	in	hun	voorbereidingen	op	Kunst	met	

een	grote	T
•	 Nieuw	raadslid:	Ton	Vereijken
•	 De	bibliotheek	verhuist	naar	gemeentehuis	en	is	feestelijk	heropend
•	 De	Wereldwinkel	in	Nuenen	bestaat	35	jaar
•	 Druk	bezochte	reünie	Stichting	Poolse	Kinderen.

De	uitzending	vindt	dagelijks	plaats	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	21.00	en	
23.00	uur.	Ook	is	het	programma	te	volgen	via	livestream	op	www.omroep-
nuenen.nl.	Op	de	site	kunt	u	onder	andere	oude	filmpjes	terugkijken,	maar	
vindt	u	ook	actuele	nieuwsberichten.
Heeft	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	reportage?	De	LON	hoort	dit	graag	van	u.	
De	studio	in	Het	Klooster	is	dagelijks	geopend	van	10.00	tot	12.00	uur.	Loopt	
u	gerust	even	binnen.	Of	stuur	een	e-mail	naar:	tv@omroepnuenen.nl

Prins(es) der Dwèrsklippels Nuenen
De PKC van carnavalsvereniging De Dwèrsklippels heeft een nieuwe 
Prins(es) uitgekozen om Carnaval in 2015 weer te laten slagen zoals alle 
andere jaren. Maar zo’n keuze wordt niet zomaar bekend gemaakt. Het gonst 
van de geruchten in Nuenen. De één denkt nog beter dan de ander te weten 
wie de nieuwe Prins of Prinses zal worden. Het blijft nog even gissen...

Er	 zijn	 wel	 enkele	
aanwijzingen	 waar-
door	 de	Nuenenaar	
te	weten	kan	komen	
wie	het	zal	zijn.	

Hierbij de eerste:
1.	Goed	bloed	kan	nie	liege
2.	Theatrale	onderneming
3.	T’is	met	de	paplepel	ingegoten
	
Hierna	treft	u	nog	twee	keer	4	nieuwe	
aanwijzingen	in	de	Rond	de	Linde	aan	

en	 op	 maandag	 11	 november	 2014	
wordt	Witte	Rook	verwacht	in	het	Park	
van	Nuenen	bij	het	Dwersklippel	mo-
numentje.	Daar	krijgt	u	de	laatste	hints.	

Op	15	november	is	dan	de	onthulling	in	
residentie	 Het	 Klooster	 van	 diegenen	
die	de	kar	gaan	trekken	voor	het	carna-
vals	jaar	2015.	Het	belooft	een	hele	hap-
pening	 te	 worden.	 Noteer	 deze	 datum	
alvast	in	uw	agenda.	Kijk	voor	alle	ande-
re	activiteiten	en	programma	op	de	site:

www.dwersklippels.nl

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Strabrecht veertig jaar beeldend
Het Strabrecht College bestaat 40 jaar en één van de activiteiten die georga-
niseerd wordt is een overzichtstentoonstelling van het product van veertig 
jaar beeldend onderwijs. Een zeventigtal oud-leerlingen neemt deel aan een 
expositie die een scala van beeldende disciplines laat zien: van haute cou-
ture tot meubelontwerp, van architectuur tot gamedesign, van reclame-
vormgeving tot abstracte keramiek en nog veel meer. Wilt u dit alles eens 
rustig bekijken? U bent van harte welkom op de expositie op zondag 9 
november van 13.00 uur-16.00 uur op het Strabrecht College. 

Bij	de	lancering	van	bovenstaand	idee	
waren	 alle	 oud-leerlingen	 direct	 en-
thousiast	 en	 ze	 hebben	 meteen	 hun	
medewerking	 toegezegd.	 Vanuit	
Mierlo	 en	 Parijs,	 vanuit	 Shanghai	
(China)	en	Doha	(Qatar)	komen	de	in-
zendingen	 binnen,	 een	 kleurrijke	
waaier	 aan	 verschillende	 beeldende	
disciplines.	 Naast	 oud-leerlingen	 die	
in	2014	voor	hun	diploma	op	het	Stra-
brecht	 College	 zijn	 geslaagd,	 nemen	
ook	de	oud-leerlingen	van	het	 eerste	

uur,	 die	 al	 een	 hele	 carrière	 hebben	
opgebouwd,	deel	aan	de	expositie.	Er	
zijn	enkele	lokalen	ingericht	als	‘film-
zaal’	om	films	en	animaties	 te	 tonen,	
afgewisseld	met	lokalen	waar	fotogra-
fie,	schilderkunst	en	beeldhouwkunst	
te	zien	zijn.	Als	u	houdt	van	creativi-
teit	en	veelzijdigheid	in	de	beeldende	
wereld	bent	u	van	harte	uitgenodigd.	
We	 zijn	 er	 trots	 op	 deze	 bijzondere	
collectie	daags	na	de	reünie	te	mogen	
presenteren.	Voor	de	reünie	op	zater-
dag	8	november	kunt	u	u	aanmelden	
via:	www.strabrecht.nl

Enkele	werken	van	deelnemende	oud-
leerlingen:

Geert van Leeuwen Rodriguez

Katinka Feijs; Nationale winnaar 
Triumph Inspiration Awards, 
Modeshow wereldfinale, Milaan.

Nieuw boerenbruidspaar 
Raopersgat
Omstreeks 22.00 uur op zaterdag   15 november wordt het 37e  boeren-
bruidspaar van Raopersgat   bekend gemaakt. De onthulling vindt plaats 
tijdens het Prinsenbal van C.V. de Raopers in zaal de Koekoek in Lieshout. 
Het huwelijk in d’n onecht  wordt op maandag  16 februari 2015 in de grote 
zaal van het Raopershuis aan de Grotenhof  voltrokken. Deze huwelijksce-
remonie  is openbaar en voor iedereen gratis toegankelijk.

Dwèrsklippelnieuws
Bij veel mensen beginnen er in de maand Oktober zo langzaam aan toch 
weer die Carnaval kriebels op te spelen. Achter de schermen zijn vele vrij-
willigers in Nuenen, Gerwen en Nederwetten echt al weer maanden bezig 
om ook het komende Carnavalsseizoen weer knallend, succesvol en veilig te 
laten verlopen.

Voor	 het	 komende	 seizoen	 is	 er	 een	
kleine	 organisatorische	 aanpassing	
doorgevoerd	 die	 al	 met	 u	 gedeeld	
wordt.	 Tijdens	 de	 4	 Carnavalsdagen,	
zaterdag	 tot	 en	 met	 dinsdag	 zal	 het	
programma	 in	Residentie	Het	Kloos-
ter	enkele	belangrijke	wijzigingen	on-
dergaan.	De	volledige	programmering	
komt	in	handen	van	Het	Klooster	zelf,	
onder	leiding	van	Henri	Molenaar,	die	
eindverantwoordelijk	is	voor	de	totale	
exploitatie	 van	 Het	 Klooster.	 Binnen	
deze	nieuwe	programmering	zal	Car-
navalsvereniging	 De	 Dwèrsklippels	
letterlijk	meer	 naar	 buiten	 treden	 en	
zullen	 enkele	 residentiële	 activiteiten	
op	 andere	 locaties	 uitvoer	 krijgen.	
Hier	komt	binnenkort	nog	meer	infor-
matie	over.
Wat	zeker	niet	 zal	 veranderen	zijn	de	
Klooster	activiteiten	op	de	Carnavals-

vrijdag,	zoals	het	Seni-
orenbal	 op	 de	 vrijdag-
middag	 en	 natuurlijk	
de	Skon	Vrouwkes	
avond	 en	 prijsuitrei-
king.	Ook	de	beroemde	
Brunch	 op	 zondagmor-
gen	 voor	 de	 optocht	 is	 gewoon	 als	
vertrouwd	in	Het	Klooster.	En	natuur-
lijk	blijven	alle	andere	Carnavals	activi-
teiten	 gedurende	 het	 seizoen	 ook	 in	
Het	Klooster:	Noteer	maar	vast	15	No-
vember	in	uw	agenda:	’s	middags	wordt	
dan	de	nieuwe	jeugdprins/prinses	ver-
welkomd	en	’s	avonds	is	natuurlijk	Het	
Dwèrsdebuut.	Ook	de	Prinsenreceptie	
op	 11	 januari	 en	 de	 4	 fantastische	
Pronkzittingsavonden	 kunt	 u	 in	 Het	
Klooster	gaan	bezoeken.

ALAAF!

Prinsenbal Nederwetten 
Wie wordt de 
nieuwe Prins(es) 
van CV De Wetters 
in Nederwetten?
Op	zaterdagavond	8	november	zal	er	
tijdens	het	Prinsenbal	bij	CV	De	Wet-
ters	weer	een	nieuwe	Prins(es)	gepre-
senteerd	worden	om	 ‘de	 kar’	 te	 trek-
ken	tijdens	carnaval	2015	en	de	scepter	
over	 te	nemen	van	Prinses	Colori	 en	
haar	adjudanten	Klieri	en	Vertieri.

De	avond	begint	om	20.00	uur	en	zal	
plaatsvinden	in	de	‘Multi	Functionele	
Accommodatie’	 (MFA).	De	Koppel	 1	
in	Nederwetten.	Om	11	over	11	zullen	
de	nieuwe	Prins(es)	 en	gevolg	gepre-
senteerd	 worden.	 Er	 zijn	 al	 diverse	
speculaties	 over	 wie	 dat	 zijn.	 Er	 kan	
een	fantastische	prijs	gewonnen	wor-
den	als	u	raadt	wie	de	nieuwe	Prins(es)	
is.	Om	 iedereen	 te	 helpen,	 geven	we	
hier	 de	 volgende	 11	 namen	 vrij	 van	
mogelijke	kandidaten.	Kijk	voor	meer	
informatie	ook	op	www.dewetters.nl.	
Kom	gezellig	kijken	hoe	leuk	carnaval	
kan	zijn	in	de	mooie	gezellige	residen-
tie.	Iedereen	is	welkom	en	de	toegang	
is	gratis.

Voor deze week de volgende 11 
namen:
Andre	Renders
Danny	v	Esch
Peter	Meyers
Caroline	Sengers
Jhon	v/d	Velden
Edward	Renders
Pieter	Donkers
Toon	de	Brouwer
Rene	Manders
Stefan	Verhoeven
Ronald	Saris

Carnavalskriebels (2) 
bij ‘De Narrekappen’
Na	de	eerste	aanwijzingen	in	dit	blad	en	
op	de	website	word	er	in	Gerwen	al	druk	
gespeculeerd	 wie	 nou	 de	 opvolger(s)	
van	prins	Coltello	en	adjudant	Forchetta	
gaan	worden.	De	social	media	doet	ook	
sterk	zijn	intrede	en	is	al	beladen	met	tal	
van	 ideeën	 en	 reacties!!	 Het	 afgelopen	
weekend	met	de	kermis	in	Gerwen	liep	
de	spanning	natuurlijk	hoog	op.	Zou	hij/
zij	over	de	kermis	zijn	gewandeld	en	zou	
hij/zij	 tussen	 de	 feestgangers	 zijn	 ge-
weest	in	café	‘De	Stam’?	Voor	de	meeste	
nog	 een	 grote	 vraag,	 voor	 de	PKC	na-
tuurlijk	een	weet.	Nu	de	kermisdampen	
zijn	vervaagd	en	de	meesten	weer	helder	
kunnen	nadenken	gaan	we	weer	over	tot	
de	orde	van	een	nieuwe	week.	De	PKC	is	
niet	de	 flauwste	en	wil	de	nieuwsgieri-
gen	van	de	carnavalsclub	en	alle	geïnte-
resseerden	 daarbuiten	 natuurlijk	 weer	
blij	maken	met	nieuwe	aanwijzingen.
•	 170	is	het	hoogste.
•	 Hij/zij	is	er	bekend	mee
•	 Hij/zij	houdt	van	spelletjes
•	 Hij/zij	zit	graag	voorop

Hopelijk	komt	er	iets	meer	duidelijk-
heid	 waar	 je	 het	
moet	 gaan	 zoe-
ken.	De	PKC	ver-
trouwt	 erop	 dat	
het	 zeker	 tot	 aan	
22	november	een	
spannende	 puz-
zeltocht	 wordt!	
Wie	o	wie	wordt	
de	 nieuwe	 kar-
trekker(ster)van	
‘De	Narrekappen’.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!

De	volgende	hints	zijn	voor	u	wellicht	
voldoende	om	 te	weten	welk	 trouw-
lustig	stel	op	de	mooi	versierde	 ‘erd-
kaar’	naar	de	 trouwlocatie	wordt	ge-
reden:

	
1.	't	zit	in	de	familie
2.	Ze	zuuken	’t	hogger	op
3.	't	begon	mi	unnen	bal
4.	Kris-	kras	dur	Raopersgat
5.	Honkvaast	mar	ok	wir	nie

Muzikaal cabaret met The Blue Stars
Dorpshuis Tejater heeft een optreden geboekt van The Blue Stars met hun 
voorstelling ‘Voor het donker binnen’ en daar zijn ze bijzonder trots op.

The	 Blue	 Stars?	 Nooit	 van	 gehoord,	
zult	u	zeggen.	Uit	Den	Dungen?	Ja,	al-
thans	dat	 is	de	claim.	The	Blue	Stars	
bekend	van	 radio	 en	TV.	Nou	 ja	 van	
radio	en	TV-	reparaties..	en	dan	weet	
je	eigenlijk	al	genoeg.	The	Blue	Stars	
bestaat	 uit	 Harrie	 Sijbers,	 Rob	 Ver-
schuren,	 Joost	 Egmond	 en	 Benjo	
Plandsoen.	Voor	het	donker	binnen,	is	
hun	 tweede	 programma.	 De	 inhoud	
van	 de	 humoristische	 en	 soms	 ook	
ontroerende	voorstelling	heeft	alles	te	
maken	met	de	contrasten	tussen	vroe-
ger	en	nu.	De	links	naar	het	moderne	
leven	worden	op	een	cabareteske	wij-

ze	gelegd.	De	avond	is	een	mix	van	ca-
baret,	muziek,	nostalgie	en	weemoed	
en	 dat	 alles	 in	 een	 vrolijke	 setting.	
Voor	 het	 donker	 binnen	 is	 een	 feest	
der	herkenning.	Het	is	allemaal	paro-
die.	 Werkelijkheid	 en	 fantasie	 lopen	
helemaal	door	elkaar.
Zaterdag	25	oktober,	20.30	uur	 in	het	
Dorpshuis	in	Lieshout.	Kaarten	à	€	15,-	
(incl.	1	consumptie)	zijn	verkrijgbaar	in	
het	Dorpshuis.	Reserveren	kan	ook	via	
www.vierbinden.nl/	onstejater	of	 tele-
fonisch	0499-422878	van	maandag	tot	
en	met	donderdag	na	13.00	uur	en	vrij-
dagavond	na	18.00	uur.
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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   

Maand oktober
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur
Zondag 09.00 uur

Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober

12.00-15.00 uur Inzameling van (gebruikt) 
speelgoed en fietsen door Stichting Speelkr8

Speeltuin De Kievit, Nuenen

Donderdag 30 oktober

09.30 uur Computercafé van SeniorWeb 
Android tablets. Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zondag 2 november

14.00 uur 
Jaarlijks Iers Festival Nuenen

Centrum Nuenen

Donderdag 13 november
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb Veilig online. 
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

2 november tot 8 november

Collecte St Alzheimer Nederland

Zondag 26 oktober
11.00 uur optreden Jocanto H. Clemenskerk 
Nuenen. 15.00 uur Optreden Summa orkest

Jo van Dijkhof 20.30 Liederentafel Café 
Schafrath

Vrijdag 31 oktober
20.15 uur The Blue Stars, Voor het donker 

binnen. Het Klooster. 
10.30-11.30 uur Inloopuurtje Eenbes basis-

school St. Jozef. Nederwetten.

Vrijdag 7 november

11.00-16.00 uur
Tesselschade-Arbeid Adelt Winter Fair 2014

 “de Watermolen van Opwetten”

Vanaf zaterdag 15-11 t/m 05-12

Weverkeshof = Sinterklaashof

Donderdag 23 oktober
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb 

Lezen op de tablet. Bibliotheek Dommeldal, 
20.15 uur Sven Ratzke, Diva Diva’s

Het Klooster

Dinsdag 28 oktober

20.15 uur 
Wim Daniëls, Slowen en schuren

Het Klooster

Zaterdag 1 en zondag 2 november
12.00-15.00 uur Inzameling van speelgoed 
en fietsen door Stichting Speelkr8, Speeltuin 
De Kievit. 11.00 - 17.00 uur expositie Foto-
club Knipoog.  PVGE Kwetternest, Nuenen. 

Zaterdag 8 november

Prinsenbal Carnavalsvereniging de Wetters
M.F.A. “De Koppelaar” in Nederwetten.

Zondag 16 november

Intocht Sinterklaas Nuenen
ontvangst bij Het Klooster aan Park.

26 oktober tot 1 november

Collecte Diabetesfonds

Zaterdag 25 oktober

Fietsverlichtingcontrole
10.00 -17.00 uur 

Winkelcentrum Parkhof

Donderdag 30 oktober

20.15 uur 
Emilio Gusman, Een dunne dekmantel

Het Klooster

Donderdag 6 november
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb OneNote. 
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18.

Vrijdag 14 november

20.30 uur
Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten

Piet Renders paviljoen te Nederwetten

Woensdag 22 en donderdag 23 oktober

Ochtend en middag -
Graffiti workshop

Vincentre

Maandag 27 oktober

13.30 - 16.30 uur 
in d’n Heuvel, Gerwen

Boetseren tijdens de Inloop

Vrijdag 31 oktober
20.00 uur 

Bijeenkomst SP ‘Onze zorgen’
Gast spreker: Emile Roemer

Jo van Dijkhof

Zaterdag 8 november
Jubileumfeest van de IVN 

in Het Klooster
Prijswinnaars IVN-fotowedstrijd 

voor de jeugd

Zaterdag 15 november
21.00 uur Bekendmaking jeugdprins(es), 

Dwèrsdebuut Het Klooster. 22.00 uur 
bekendmaking 37e boerenbruidspaar. van 
Raopersgat zaal de Koekoek in Lieshout

Vrijdag 24 oktober

20.00 uur 
Kienen Dorpshuis Lieshout

Woensdag 29 oktober

19.00 uur 
Vader

Het Klooster

Zaterdag 1 november
10.30-11.30 uur Inloopuurtje Eenbes 
basisschool St. Jozef. Nederwetten

18.30 uur Dorpsquiz ‘Hee doede mee’
Thuis en in Het Klooster

Zondag 9 november
14.00 uur Ierse sessie De Stews

Weverkeshof
15.00-16.30 uur Blazerij De Molshoop 35 

jarig jubileum. Jo van Dijhof.

Dinsdag 18 november
19.00 uur 

Coöperatie OnsNet Nuenen 
informatieve avond 

Het Klooster 

Kerkberichten

’t is good zwoa, miene taak is volbrag

Op vrijdag in de vroege ochtend is overleden Nico, de pap, opa

Nicolaas Gerardus van Mulken
echtgenoot van

Greet van Mulken-Kremers

 Stein, 13 augustus 1933 † Nuenen, 17 oktober 2014

 Nuenen: Greet van Mulken-Kremers

 Veldhoven: Gerard en Margot
  Niek en Roos
  Inke
  Tuur
  Linde en René
  Merijn

 Nuenen: Jack en Hanny
  Nick 
  Roel en Demi
  Loes

IJsvogelhof 12, 5672 GG Nuenen

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 24 oktober om 10.30 uur 
in de H. Clemenskerk, Park te Nuenen, gevolgd door de begrafenis 
op begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48 A te Nuenen.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Nico op woensdag van 20.00 tot 20.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Anthony Fokkerweg 
te Eindhoven.

Jocanto brengt u, met weinig 
woorden, invulling. Nieuwsgie-
rig? U bent op zondag 26 okto-
ber om 11.00 uur welkom in de 
H. Clemenskerk in Nuenen. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 25 oktober 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J.
Vossenaar.
Zondag 26 oktober 11.00 uur: viering, 
Jocanto, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Zaterdag 25  oktober 18.30 uur: Jan 
Kanbier.
Zondag 26 oktober 11.00 uur: Johan-
nes Donkers (vanwege verjaardag); 
Drina Bastiaans-van den Boomen; 
Truus en Herman Campman-Heuijer-
jans; Nol Wentholt; Marc Beks; Harrie 
Vinke; Brigitte Reijnders-Petter (van-
wege sterfdag); Henk Hendrikx; Wim 
van Boxtel; Familie Hendrikx; Henk en 
Diny Taheij; Tinus van Gils (vanwege 
sterfdag); Jan van de Ven; Piet en Han-
neke van Santvoort (vanwege verjaar-
dag Hanneke); Overleden ouders Cees 
van Laarhoven en Gertrude van Laar-
hoven-Dacus; Ouders van Schijndel-
Pas en hun 4 dochters. Harry van Dijck.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Jara van 
Bergen, Keizershof 146, Sofie Swin-
kels, Oranjestraat 13 en Jens Trompe-
naars, Opwettenseweg 114. Wij wen-
sen de families van harte proficiat en 
veel geluk.

In onze parochie zijn overleden Frits 
van der Meer, IJsvogelhof 10 en Toos 
van Breugel, Sien de Grootstraat 10. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 oktober 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Frans en Anna de Groot-Vrijaldenho-
ven en zoon Henk; Lena Saris-Swin-
kels; Thea Maas-Köhnen (vanwege 
verjaardag); Twan en Mien Stoop-van 
Berkel. 

 
Mededeling  
De opbrengst van de collecte voor de 
Missio Wereldmissiemaand van afge-
lopen zondag bedroeg € 169,60. Heel 
hartelijke dank voor de gulle gevers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 oktober  9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger J. Vossenaar.

Misintenties
De heer en mevrouw Hoeks; Vader en 
moeder Lie; Pastoor Freek Groot; An 
Versantvoort; Stien van Hattum.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 26 oktober, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger ds. C. Crouwel 
en leden van de ambtsgroep ZWO.
Medewerking van het wereldkoor 
Keskedee. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering in de jeugdruimte. De 
collecte is voor een project in Zambia. 
Dinsdag 28 oktober is er weer Samen 
aan tafel. U kunt zich daar voor opge-
ven bij samenaantafel@pgn-nuenen.
nl.  Woensdag 29 oktober is er een oe-
cumenische thema-avond over ‘De re-
gel van Augustinus’. Het Open Huis is 
op donderdag van 10.00-12.00 uur. U 

bent van harte welkom. Iedere dins-
dag van 16.00-17.30 uur is er gelegen-
heid om de pastores van onze ge-
meente te spreken.

Oude Sint-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.

Donderdag 23 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Antonius Maria 
Claret, bisschop en belijder. 
Vrijdag 24 okt. 7.15 uur H. Mis, H. Ra-
faël, aartsengel. 
Zaterdag 25 okt. 8.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Chrysanthus en Da-
ria, martelaren. 10.00 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 26 okt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van Christus Koning; 
na de hoogmis Lof met toewijding van 
de wereld aan het H. Hart van Jezus. 
Maandag 27 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 28 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Simon en Judas, 
apostelen. 
Woensdag 22 okt. 7.15 uur H. Mis.            

Ruimte in Beeld

Letter- en sierbeitelen
Jan Opstelten is beeldhouwer en geeft workshops letter- en sierbeitelen bij 
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9A te Nuenen.

Kleding ruilen bij 
Vrouwencentrum De Vlinder
Tijdens de inloopochtend op 28 oktober bij Vrouwencentrum De Vlinder kun je 
kleding ruilen. Heb je kleren in je kast die je al lang niet meer draagt, niet meer 
past of niet meer leuk vindt? Kom ermee naar De Vlinder. Misschien zijn er an-
deren die het graag willen hebben. En misschien dat jij ook iets van je gading 
vindt. Behalve kleding kun je ook schoenen, tassen, sjaaltjes of kettingen mee-
brengen. En valt er niets te ruilen, dan kun je een kopje koffie of thee drinken en 
gezellig met andere vrouwen praten. Loop gewoon eens binnen. 
De inloopochtend is iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur, behalve in de school-
vakanties.
Locatie: Sportlaan 12. Voorbij de Drietip naast Pleincollege Nuenen in het ge-
bouw van de Luistruik. Tel. 040-2831675. www.vrouwencentrumdevlinder.nl.

In een workshop van 2 dagen leer je de 
basisprincipes van de letter- en sier-
beitelentechniek.
Je oefent het letter- en sierbeitelen in 
steen via een aantal gerichte opdrach-
ten op een tableau van Belgisch hard-
steen. Afhankelijk van je enthousias-
me voor het ambachtelijke werk van 
deze vorm van beeldhouwen, ben je 
na blijvende oefening in staat om je ei-
gen tekst of siertableau te beitelen. Je 
zou daarbij kunnen denken aan naam-
borden, sier-ornamenten op tuin-
tafels, plateaus voor tuinplanten, etce-
tera.
De workshops vinden plaats op 8 en 9 
november en 13 en 14 december bij 
Ruimte in Beeld, zaterdag van 9.00 tot 

16.00 uur en zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie op www.
ruimteinbeeld.nl onder de kop atelier 
en cursussen. Of bel Jan Opstelten, tel: 
040-2571134/06-29587374. 
Mail: janopstelten@live.nl 
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Waterpolo
P R O G R A M M A

Voetbal
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 26 oktober 
Nuenen 1 - Brabantia 1  ................... 14.30
Nuenen 2 - RKVVO 2 ...................... 12.00
UNA 3 - Nuenen 3  ........................... 13.00
Nuenen 4 - Bergeijk 3  ...................... 12.00
UNA 4 - Nuenen 5  ........................... 12.00
Geldrop 5 - Nuenen 6  ...................... 10.30
Best Vooruit 6 - Nuenen 7  .............. 12.00
Nuenen 8 - Acht 4  ............................ 14.00
SBC 12 - Nuenen 9  ........................... 12.00
Nuenen 10 - Geldrop 8 .................... 10.00
Eldenia VR1 - Nuenen VR1  ............ 14.00
Nuenen VR2 - Essche Boys VR1  ... 10.00
ST SDO’39 / Hulsel VR1 - 
Nuenen VR3  ...................................... 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 25 oktober
Veteranen: RKGSV - Nederwetten  16.30
Zondag 26 oktober
Nederwetten 1 - Tivoli 1  ................. 14.30
Wodan 11 - Nederwetten 2  ............ 12.00
Nederwetten 3 - Valkenswaard 7  .. 10.00
Nederwetten 4 - RPC 6  ................... 11.00
Nederwetten Da1  ................................. vrij
Tivoli Da1 - Nederwetten Da2  ...... 10.00 

RKGSV Gerwen
Zaterdag 25 oktober
Vet RKGSV - Vet Nederwetten  ..... 16.00 
Zondag 26 oktoberber
RKGSV 1 - DBS 1  ............................. 14.30
RKGSV 2 - Pusphaira 2  ................... 11.00
Unitas’59 6 - RKGSV 3  .................... 12.00
Pusphaira 4 - RKGSV 4  ................... 14.30
RKGSV dames 1 - 
Valkenswaard dames 2  .................... 11.00

Zwemmen

Gezonde spieren voor zieke 
spieren bij Laco Nuenen
€ 73.398,- heeft Laco overhandigd aan Olympisch en wereldkampioen 
zwemmen Pieter van den Hoogenband voor Spieren voor Spieren. Dit 
bedrag heeft Laco in totaal opgehaald in een jaar tijd maar gaat in ieder 
geval nog drie jaar door met actie voeren. Want duizenden mensen die elke 
week heerlijk gaan sporten. Sporten in verenigingsverband, lekker buiten 
of binnen. 

FIFA 15 toernooi 
Vrijdag 14 november organiseert het 
jongerenwerk van de LEVgroep een 
FIFA 15 toernooi in het jongerencen-
trum op de Luistruik (sportlaan 12).
Ben je in de leeftijd van 12 tot en met 17 
jaar en heb je zin in een leuke en span-
nende avond, dan mag je meedoen aan 
dit spetterende toernooi! We zorgen 
dat er maximaal 8 Playstations 4 klaar 
staan met tv en controllers. Bij binnen-
komst krijg je een gratis drankje en 
voor de winnaars zijn er leuke prijzen.
Heb je interesse schrijf je dan in voor 
vrijdag 7 november! Aanmelden gaat 
via de mail naar bjorn.pinsel@lev-
groep.nl de kosten zijn 3 euro p.p.
LET OP!!! Er mogen maximaal 62 per-
sonen deelnemen aan dit toernooi!! 
Wees er dus op tijd bij! De avond begint 
om 18.30 uur en duurt tot 22.30 uur! 

Milan Meurs    
spectaculair in Nieuwegein
Afgelopen weekend nam een aantal zwemmers van Z&PV Nuenen deel aan 
het Merwede Zwemgala in Nieuwegein, ter voorbereiding op de Nederland-
se Senioren Kampioenschappen begin november en om limieten te halen 
voor de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen begin 2015.

Milan Meurs was reeds in bezit van de 
limiet op de 50 en 100m vrijeslag en 
voegde daar vorige week de 200m 
rugslag aan toe. Afgelopen weekend 
startte hij op liefst 8 afstanden. Hij 
haalde verschillende persoonlijke re-
cords op. Drie afstanden leverde hem 
een limiet op voor de NJJK, waardoor 
zijn teller nu al op 6 staat.

Voor Merel Phaff waren er nog net 
geen limieten voor de NJJK, al kwam 
ze dichtbij. De 100m was wel al goed 
voor een clubrecord, waarmee ze de 
tijd van Edrina van de Heuvel uit 1983 
verbeterde.

In voorbereiding op de NK senioren 
lieten Ruud van Heerbeek en Silke 
Voets zien op de goede weg te zijn. zij 
zwommen hun snelste tijden ooit in 
de voorbereiding op het NK. Een PR 
was er wel voor Frans Slaats op de 
50m rugslag en hij pakte een bronzen 
medaille mee, net als op de 100vlinder. 
Op de 50vlinder was hij zelfs de snel-
ste van het hele senioren veld. Overige 
medailles: Ruud tweemaal zilver (100 
en 200school), Milan zilver (50rug), 
Merel zilver (200rug) en Silke goud op 
de 50, 100 en 200vrij, zilver op de 
100rug en brons op de 50vlinder en in 
de all-in finale van de 100vrij.

Wil Marquenie 
eerste winnaar 
rikconcours RKSV
Ondanks het afzeggen van diverse 
vaste spelers kan de supportersclub 
van RKSV met een bezetting van 10 
wedstrijdtafels terug zien op een ge-
slaagde openingsavond van het rik-
toernooi. Al tijdens de eerste ronde 
legde Wil Marquenie de basis voor de 
algehele overwinning. Met een ruime 
marge van 19 punten op de nummer 
twee mocht hij de waardebon in ont-
vangst nemen. De waardebon bij de 
loterij was een prooi voor Bernard de 
Louw. Vrijdag 24 oktober is de volgen-
de rikavond, aanvang 20.15 uur, Sport-
kantine Oude Landen. Iedereen is van 
harte welkom om mee te doen.

Uitslag Rikken 17 oktober
 1 Wil Marquenie 93 punten
 2 Hans van de Reek 74 punten
 3 Ronny Elbers 66 punten
 4 Willy van den Heuvel 61 punten
 5 Nelly de Louw Gerwen 59 punten
 6 Riny Schepers 59 punten
 

Doorzettingsvermogen levert drie punten op

Z&PV Nuenen waterpolo  
wint toch nog
Na het teleurstellende gelijkspel van vorige week was het Nuenen er veel 
aan gelegen de wedstrijd tegen HZPC uit het Limburgse Horst te winnen. 
Met de ervaren Erik van Baarle en Koen Gevers uit het 2e en 4e team ging 
Nuenen voortvarend van start. 

RKSV Nuenen VR1 wint 
bekerwedstrijd in Venray 1-4

Na 20 seconden scoorde midvoor 
Stijn Vermeulen met een fraaie back-
hand-worp. Maar daarna ging er veel 
mis en halverwege de wedstrijd stond 
Nuenen met 4-6 achter. Met nog 4 mi-
nuten in het laatste partje te spelen en 
een achterstand van 5-7 besefte het 
team dat er wat extra’s gegeven moest 
worden. Een strafworp en een snoei-

hard afstandsschot van Stijn Vermeu-
len, een tip-in van Mart Vermeulen en 
2 vijf-meters uitgelokt door Bram Ver-
meulen en gescoord door Edwin Siepe 
brachten de eindstand op 10-7. 

Het publiek was door het dolle heen, de 
drie punten bleven in Nuenen en een 
verdiende overwinning was een feit. 

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 24 oktober 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 
om 19.00 uur. De jackpot is de vorige 
keer niet gevallen. Iedereen is welkom.

Nuenen startte prima aan de beker-
wedstrijd, afgelopen zondag. In de 
eerste 25 minuten wist Nuenen een 
drietal kansen te creëren via Ellen van 
der Hulst en Nicole Vervoort. Een 
prachtige pass van Verheijen leidde tot 
een doelpunt van Van der Hulst die 1 
op 1 met Venray keepster De Boer de 
bal keurig in schoot: 0-1. Meteen 
daarna verzuimde Nuenen de wed-
strijd in het slot te gooien. Venray 
rook een kans en werd sterker. Een 
voorzet van Koppers werd door Boe-
rema verkeerd getaxeerd en Loonen 
wist van dit buitenkansje te profiteren. 
1-1. Nuenen pakte de draad weer op 
en de ommekeer kwam er dan ook, zij 
het niet vanuit het voetbal. Scheids-
rechter Sijben trok in de 42e minuut 
bij een corner voor Venray rood: 
“Speelster nr.10 van Nuenen duwde 
bij de eerste paal en vervolgens sloeg 
speelster nr. 8 van Venray speelster 
nr.10 van Nuenen tot 2x toe op het 
hoofd” Resultaat was geel voor Van 
der Hulst en rood voor Koppers. Rust-
stand 1-1.
Nuenen profiteerde in de tweede helft 
maximaal. Het veld werd in balbezit 
groot gemaakt en na de wissel in de 
50e minuut, de aangeslagen Van der 
Hulst werd gewisseld voor Hoeijmans, 
veranderde Nuenen naar het aanval-
lender 1-4-3-3 systeem. SV Venray 
werd vastgezet en kwam er niet meer 
aan te pas. De eerste kans was meteen 
raak. Nicole Vervoort was in een 
sprint duel keepster De Boer te snel af 

en kon de bal over de lijn te tikken, 
1-2. Megan de Ronde kwam voor de 
lichtgeblesseerde Ingrid Janssen en 
Hennen Dira kwam nog voor Shan-
non Janssen. Ondertussen liep de sco-
re op. Verheijen maakte volledig vrij-
staand met een simpele schuiver de 
1-3 en uit een voorzet van Hoeijmans 
maakte Vervoort haar tweede doel-
punt van de middag 1-4, tevens de 
eindstand.

De volgende bekerwedstrijd is op 16 
november 2014. RKSV Nuenen VR1 
neemt het dan op Sportpark Oude 
Landen op tegen de huidige nummer 3 
uit de topklasse, RKHVV.

Herhaalde oproep
Wie wordt de 
vrijwilliger van 2014?
De gemeente Nuenen reikt sinds het 
jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit. Deze 
prijs wordt tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie uitgereikt aan een vrijwilliger, die 
zich in het afgelopen jaar of jaren on-
derscheiden heeft met inspirerende en/
of bijzondere activiteiten. De prijs is te-
vens een symbolische huldiging van alle 
(al dan niet) in organisatorisch verband 
werkzame vrijwilligers binnen de ge-
meente. De prijs bestaat uit een bedrag 
van € 1000,- voor de organisatie, waar-
voor de vrijwilliger werkzaam is. Kent u 
iemand, die in aanmerking komt voor 
deze prijs, dan kunt u hem of haar no-
mineren. De gemeente Nuenen nodigt 
organisaties nadrukkelijk uit om ook 
jonge vrijwilligers voor te dragen voor 
deze prijs. 
Na de sluitingsdatum worden de no-
minaties voorgelegd aan het college 
van burgemeester en wethouders, dat 
uiteindelijk de keuze maakt. Het aan-
meldingsformulier is te verkrijgen bij 
het CMD/Servicepunt in Nuenen. Het 
volledig ingevulde formulier moet 
hier ook uiterlijk 1 november 2014 
binnen zijn. 
De kandidaat moet aan een aantal cri-
teria voldoen. Zoals inwoner zijn van 
de gemeente Nuenen, nog niet eerder 
onderscheiden zijn en voor een periode 
van minimaal 5 jaar vrijwillig (en dus 
niet beroepsmatig) vrijwilligerswerk 
verrichten. En de betrokken organisatie 
kan slechts één maal de geldprijs ont-
vangen die hoort bij de vrijwilligers-
prijs. Voor meer informatie kunt u bel-
len naar 040 2831675 of mailen naar 
ismene.borger@levgroep.nl

Hardlopen, fietsen, voetballen, of 
sporten en zwemmen bij Laco sport-
centrum Nuenen, het lijkt allemaal zo 
vanzelfsprekend maar dat is het niet. 
Ook duizenden kinderen in Neder-
land die aan een spierziekte lijden en 
daardoor gekluisterd zijn aan een rol-
stoel en geen toekomst meer hebben. 
En dat niet alleen in Nederland maar 
ook in Nuenen zijn er van deze kinde-
ren die niet kunnen rennen en spelen 
zoals alle andere gezonde kinderen. 
Voor onderzoek en om deze kinderen 
een zo normaal mogelijk leven te kun-
nen bieden is veel geld nodig. Daarom 
heeft Laco Nuenen een actie op zon-

dag 26 oktober in het Laco sportcen-
trum Nuenen. Voor maar € 5,00 kun je 
baantjes zwemmen, fitnessen, boot-
campen of heerlijk ontbijten. Al het 
geld gaat naar het goede doel. Het per-
soneel van het Laco sportcentrum 
Nuenen zal die ochtend geheel vrijwil-
lig meewerken en zorgen dat de deel-
nemers het naar hun zin hebben. Het 
baantjes zwemmen is van 08.00 tot 
10.30 uur, het bootcampen is om 09.00 
uur, fitnessen van 08.00 tot 14.00 uur 
en het ontbijten van 08.00 tot 12.00 
uur. Doe massaal mee met uw gezon-
de spieren voor alle kinderen die zieke 
spieren hebben. 

Modelspoortentoonstelling SpoorGroepZuid 
Modelspoorclub Oost Brabant bestaat 30 jaar en is ook gastheer voor de 25e ten-
toonstelling van SpoorGroepZuid. Een dubbel jubileum dus. Op de tentoonstel-
ling zijn meer dan 25 bijzondere modelspoorbanen te zien. Vooral de gedetail-
leerde landschaps-vormgeving en de besturingstechnieken van deze banen zullen 
u verbazen. Veel van deze modelbanen waren nog niet eerder in deze regio te 
zien. Verder zijn er diverse demonstraties van modelbouwtechnieken, zoals de 
bouw van modelhuizen naar de werkelijkheid en eigen ontwerp, het ‘weatheren’ 
(vervuilen) en aanpassen van modellen en het zelf bouwen van materieel, rails en 
wissels. Kinderen mogen op enkele spoorbanen zelf de trein besturen. Ook is er 
de mogelijkheid tot aanschaffing van modelspoormateriaal, nieuw of gebruikt. 
De leden van de modelspoorwegclub vertellen u graag alles over hun hobby.
De tentoonstelling is op 1 en 2 november in het Helmondse Dr. Knippenbergcol-
lege aan de Nachtegaallaan 40. Openingstijden: zaterdag 1 november van 11.00 
- 17.00 uur en op zondag 2 november van 10.00 - 17.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 5 euro p.p., kinderen (4-12jr, onder begeleiding) 2,50 p.p. 
www.modelspoorcluboostbrabant.nl 
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Goed voor je kind!

Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
van maandag 27 t/m 
vrijdag 31 oktober 

tussen 
19.00 en 22.00 uur

en zaterdag 1 november 

tussen
10.00 en 14.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...
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en zaterdag 1 november 

tussen
10.00 en 14.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Speciaal voor u organiseren wij daarom op een aantal 
dagen een inloopspreekuur waar wij u gratis van advies 
voorzien. 

Wij kunnen een second opinion uitvoeren op uw jaarstukken 
en u adviseren op het gebied van salarissen, de financiële 
administratie, fiscale en bedrijfseconomische zaken.

Ook de wettelijke controle van uw jaarrekening kunnen wij 
voor u verzorgen voor beduidend lagere kosten dan de alom 
bekende en grotere accountantskantoren.

Bent u toe aan een frisse blik op deze gebieden. Kom dan 
langs voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek tijdens 
onze inloopdagen. 

T 040 - 280 93 33    F 040 - 280 93 34
E info@dommeldael.nl    I www.dommeldael.nl
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Uw cijfers, onze passie!

Op zaterdag 25 oktober kan u zich  aangenaam laten verrassen door Pipo Chris. 
Met het grootste gemak maakt hij gratis leuke ballonfiguren voor uw kinderen.

Winkelcentrum Kernkwartier aan de Hoge Brake te Nuenen heeft een compleet 
winkelaanbod voor uw dagelijkse boodschappen, maar ook diverse speciaal 
zaken (zie lijst hiernaast). Gratis en dicht bij de winkels parkeren én droog 
winkelen zijn andere voordelen van dit gezellige winkelcentrum.

Pipo Chris is er van 11.00 tot 15.30 uur.

PIPO CHRIS in 
KERNKWARTIER

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

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

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 

Schoenmaker Eef Imming • Reisburo VakantieXperts
Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

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

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

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

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

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

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp” WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

RUNFORKIKA
MARATHON.NL

SAMEN HELPEN WE 
KINDERKANKER DE WERELD UIT!

M A R A T H O N

SAMEN HELPEN WE 
KINDERKANKER DE WERELD UIT!

LONDON

NEW YORK
1 NOV 2015

26 APRIL 2015

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Nuenen c.a.
En reserve bezorgers voor op de wachtlijst
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 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

WÉRKT VOOR U

Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond
info@heuvel.nl 

 

WWW.HEUVEL.NL

RUIT OM EINDHOVEN

De Provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor een voorlopig 
voorkeursalternatief. Bent u benaderd door de Provincie en 
heeft u vragen over de procedure en/of schadeloosstelling?

 
Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek 

met een van onze adviseurs (0492-661884).

Raak mij 
aan

Toe dan

Weet jij wat je moet 
doen bij brandwonden?
Volg de workshop EHBO aan baby’s en kinderen 
over de 7 meest voorkomende ongevallen.

Kijk nu voor een workshop bij jou in de buurt op www.rodekruis.nl/ehbokids
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