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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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Heel veel lol 
bij drie dagen 
sport en plezier

Start jij 
ook volgend 
schooljaar op 
’t Stedelijk?

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Juffrouw 
Marjo, 
ken je me nog?

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

APK €18,-

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!

Examenconcert 
Tom Suters:   
Over Rozen…
Wie kan zeggen dat zijn pad over ro-
zen gaat? Toch kan dat wel zo zijn, als 
muziek je dagelijks vergezelt. Dirigent 
Tom Suters uit Nuenen is al heel zijn 
leven in de ban van (klassieke) mu-
ziek. Als enthousiaste koorzanger en 
gedreven dirigent heeft hij zich vele 
jaren verdienstelijk gemaakt. Deze 
ambitie vindt binnenkort een bekro-
ning in een examenconcert koordirec-
tie met als titel ‘Over Rozen’. Op 
zaterdag 8 november vindt dit plaats 
in de H. Clemenskerk te Nuenen, aan-
vang 20.00 uur. Entreeprijs is 10 euro.
Tom Suters is zangleraar en dirigent 
van het Vocaal Ensemble Marcando, 
van de parochiekoren van de St. Lam-
bertuskerk in Veghel en de H. Cle-
menskerk in Nuenen en dirigeert hij 
het Gerwens Gemengd Koor St. Cae-
cilia. Tijdens dit concert zullen er in 
totaal maar liefst 90 koorzangers te 
horen zijn.
Kaarten via Mariejon Nagtegaal: punt-
je-puntje@online.nl of door overma-
king van 10,- naar NL31 ABNA 0404 
1620 45.

Nuenen wordt een Iers dorp

Inge Frimout treedt op met 
Lowland Paddies
Op zondag 2 november vindt in Nuenen voor de vierde keer op rij het Iers 
Sessie Festival plaats. In 2011 bij gelegenheid van de viering van 12 ½ jaar 
bestaan van de Ierse sessies in Dorpsboerderij Weverkeshof, heeft een 
fanatieke groep Ierse muziekliefhebbers een festival georganiseerd. En dat 
was zo’n succes dat besloten is zo’n festival ieder jaar te laten plaatsvinden 
en wel op de eerste zondag van november.

Raoden Maor                                                                                 
Het raoden seizoen is weer in volle gang. Over volle gang gesproken; we 
weten niet of je de laatste tijd je oor nog te luisteren hebt gelegd in de Nue-
nense wandelgangen, maar wat een oorverdovend kabaal. Er wordt wat 
afgepraat in deze van oudsher beruchte gangen. En je weet het, wat in de 
wandelgangen gezegd wordt, blijft niet altijd in de wandelgangen. Vaak 
onder het mom van waar rook is, is vuur. 

Gelukkig is de rook welke onlosmake-
lijk verbonden is aan het carnavaleske 
leven in ons dwèrse dorp altijd weer 
onschuldig. Witte Rook; het klinkt 
ook gewoon al onschuldig. Maar toch 
stoken wij graag het lopend vuurtje 
aan dat altijd weer gepaard gaat met 
deze beruchte rook. Sommige namen 
gaan razendsnel door de wandelgan-
gen, sommige namen gaan ook weer 
snel in rook op. Ook dit jaar was er 
weer een pluimpje van deze beruchte 
rook te bespeuren onder de nu nog 
aanwezige lindebomen aan het Park. 
De witte rook op dit plein, met de pre-
sidentiële status welke het ooit had, 
wijst erop dat er weer een persoon ge-
vonden is welke zal regeren over het 

dwèrse Raodsvolk. Wie? Dat laten wij 
nog even aan je eigen fantasie over. 
Maar om het lopend vuurtje toch een 
beetje aan te wakkeren geven we deze 
week de eerste drie aanwijzingen: 
•	 Koningsgezind
•	 Zwart	 water	 is	 hem/haar	 niet	

vreemd
•	 Zit	bovenop	het	vlees
Natuurlijk volgen er de komende twee 
weken meer raodselachtige aanwijzin-
gen. En natuurlijk kun je via de Face-
bookpagina van Raoden Maor nog 
wat aanvullende aanwijzingen vinden. 
Bij deze word je nu ook alvast uitgeno-
digd voor de prinsenwissel op 16 no-
vember in residentie Goesting. Wij 
hebben er in ieder geval al goesting in.

Van Rooijkes-reünie 25-10-2014. Foto Riet Jonkers.

Toegangskaartjes 
Sinterklaasfeest 
Gerwen
Vanaf 1 november gaan de leden van 
de Stichting Sint Nicolaasactiviteiten 
weer langs de deuren in Gerwen met 
de toegangskaartjes voor de Sinter-
klaasmiddag en de filmvoorstelling. 
Hierbij zal ook om een vrijwillige bij-
drage worden gevraagd voor de Sin-
terklaasactiviteiten. Hebt u de leden 
van de Stichting gemist aan uw deur? 
Dan zijn de kaartjes na 16 november 
alsnog te verkrijgen bij Femke Mol, 
Huyakker 16 in Gerwen.

Start van 
Heedoedemee 
Op zaterdag 1 november om 18.15 uur 
zullen de eerste teamcaptains klaar-
staan bij Het Klooster om hun quiz-
boek op te komen halen. Om 18.30 
uur exact start de uitreiking van de 
quizboeken aan de teamcaptains van 
de 75 deelnemende teams die mee-
doen aan de eerste Nuenense Dorps-
quiz Heedoedemee.
Hierna zullen alle teams zich naar hun 
eigen quizlocatie spoeden om daar de 
quiz te gaan maken.
 
Om 20.30 uur stipt moet er van elk 
team 1 afgevaardigde in Het Klooster 
zijn om de 'Geheime Opdracht' in ont-
vangst te nemen.
Een deel van het speelbord ligt op 
straat waar buitenopdrachten worden 
uitgevoerd.
 
Om 23.30 uur STIPT moeten alle 
quizboeken weer bij Het Klooster in-
geleverd worden. 
De quiz is ingeleverd en er is niets meer 
aan te doen en zal er bij menig team 
een kleine afterparty plaatsvinden.
 
 

Bijna alle rondom het Park gelegen 
horecagelegenheden nemen deel aan 
het festival. In Café Schafrath, Ons 
Dorp, Auberge Vincent, Bar van 
Gogh en Goesting komen muzikan-
ten uit heel Nederland, België en 
Duitsland bij elkaar. En vanaf 13.30 
tot 17.30 uur staan de muren bol van 
de Ierse tunes en songs. Veel van de 
muzikanten spelen in gerenom-
meerde bands. En uit Ierland zullen 
ongetwijfeld ook weer muzikanten 
aanwezig zijn. 

Voor liefhebbers van Ierse muziek is 
het festival een ‘must’. De muzikanten 
trekken van café naar café en spelen zo 
in steeds wisselende samenstellingen. 
Voor de muzikanten een uitdaging en 
voor het publiek steeds een verras-
sing. Niet alleen rond het Park maar 
ook op Weverkeshof zal sessiemuziek 
klinken. Maar in een iets lager tempo 
en met veel zang. De sessie stopt daar 
om 17.00 uur.

’s Avonds om 19.00 zijn er twee optre-
dens in Het Klooster. Om 19.00 begin-
nen de Lowland Paddies en daarna 
speelt Stafford & Power, met onder 
andere de Nuenense harpiste Inge Fri-
mout. De Lowland Paddies sluiten de 
avond af. Alle optredens zijn gratis 
toegankelijk, dankzij een aantal fana-
tieke sponsoren. 

www.ierssessiefestivalnuenen.nl 

De ‘Van Rooijkes’ 
reünie: “ ‘t gao dûr!”
Door Nannie van den Eijnden

De organisatie nam een jaar in beslag 
en hij ging door: de reünie van de fa-
milie Van Rooij. Het was gezellig bij 
café Schafrath afgelopen zaterdag. 
Het organisatiecomité was tevreden.
In het artikel van vorige week over deze 
grote familie van het Eeneind werd on-
bedoeld een antwoord gegeven op een 
van de vragen uit de familiequiz. Dat 
had een oplettend familielid opge-
merkt. Een ander vertelde: “Dat de ne-
ven en nichten zoveel contact met 
elkaar hebben is vrij uniek”. Alle aan-
wezige gingen met een exemplaar van 
Rond de Linde naar huis. 

30 en 31 mei 2015
Gerwens 
Gezelligheids 
Toernooi RKGSV 
De winter breekt aan, hetgeen voor 
voetbalvereniging RKGSV wil zeggen 
dat de voorbereidingen van de zomer-
se spektakels op het programma staan. 
Eén van de spektakels is het inmiddels 
beroemde jaarlijkse Gerwens Gezellig-
heidsToernooi, oftewel het GGT op 
het sportpark van R.K.G.S.V. te Ger-
wen. Het Gerwens Gezelligheids Toer-
nooi waarbij, zoals de naam al zegt, de 
gezelligheid voorop staat zal op zater-
dag 30 mei en zondag 31 mei 2015 
voor alweer de vijftiende maal georga-
niseerd worden. De vaste deelnemers 
hebben de uitnodiging al ontvangen. 
Verdere Informatie over dit voetbal-
toernooi is verkrijgbaar via Robert 
Wessels (robert.wessels@upcmail.nl)
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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COLLECTE
In de week van 2 t/m 8 oktober 2014 wordt gecollecteerd door de 
Stichting Alzheimer Nederland.

UITNODIGING OPENBARE   
RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 6 november  2014 
vanaf 14.00 uur in Het Klooster. Agenda en bijbehorende stukken 
staan op www.nuenen.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
•	 Verordening	Basisregistratie	Personen
•	 Zienswijze	op	concept-begroting	2015	en	mjb	2016-2018	van	BLINK
•	 Vaststellen	beheerplan	Wegen	2015-2019
•	 Vaststelling	van	het	addenddum	op	het	bestaande	WMO	beleids-

plan	2012-2015	en	de	verordening	WMO	2015.
•	 Vaststellen	van	de	programmabegroting	2015,	de	meerjarenbe-

groting 2016-2018 en het college programma 2014-2018
Burgers	 kunnen	 in	 de	 openbare	 raadsvergaderingen	 gebruikmaken	
van het spreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 2631679 of email:
griffie@nuenen.nl

EENMALIGE     
KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING
Het kabinet heeft besloten om burgers met een laag inkomen extra 
financieel te ondersteunen. Hiermee wil het kabinet in 2014 eenmalig 
het koopkrachtverlies van mensen met een laag inkomen verzachten. 
Alle	huishoudens	met	een	gemeentelijke	uitkering	(Wwb,	Ioaw	en	Ioaz)	
en-of verstrekking vanuit de minimaregeling (Gemeentelijke Sociaal 
Fonds/	Bijdrageregeling	Maatschappelijke	deelname)	in	2014	krijgen	
in december 2014 zonder aanvraag en bestedingsverplichting een 
bedrag,	overgemaakt.	
De hoogte van koopkrachttegemoetkoming is wettelijk vastgelegd en 
bedraagt	100	euro	voor	gehuwden,	90	euro	voor	een	alleenstaande	
ouder en 70 euro voor een alleenstaande. Aan Aio-gerechtigden (aan-
vullende	inkomensvoorziening	ouderen)	verstrekt	de	Sociale	Verzeke-
ringsBank	(SVB)	de	koopkrachttegemoetkoming	en	komen	niet	voor	
de gemeentelijke regeling in aanmerking. 
De overige rechthebbenden (gemeentelijke minima met een inkomen 
van	ten	hoogste	110%	van	de	bijstandsnorm)	kunnen	tot	uiterlijk	1	
maart	2015	een	aanvraag	hiervoor	bij	de	gemeente	indienen.	Meer	
informatie kunt u vinden via www.laaginkomen.nl,	de	website	van	de	
gemeente www.nuenen.nl	(inclusief	aanvraagformulier)	of	telefonisch	
(telefoonnummer	gemeente).

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Moorven 4

Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	28	oktober	
2014	besloten	op	grond	van	artikel	2.12	eerste	lid	sub	a	onder	3°	Wabo	
in	afwijking	van	het	bestemmingsplan	‘Buitengebied’	een	omgevings-
vergunning te verlenen voor het uitbreiden van een recreatiewoning 
op	het	adres	Moorven	4	te	Nuenen.	Het	gaat	om	de	legalisering	van	
een reeds gerealiseerde uitbreiding.
De verleende omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp.
De	aanvraag,	die	is	geregistreerd	onder	het	kenmerk	N-HZ-2013-0063,	
de verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen 
dan met ingang van vrijdag 31 oktober 2014 voor eenieder gedurende 
6	weken	ter	inzage	op	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	
Nuenen.
U kunt het besluit inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
Het besluit kan ook rechtstreeks worden geraadpleegd via de vol-
gende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVMoorven4-D001

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning werden twee zienswijzen 
ingebracht,	te	weten	namens	aanvraagster	zelf	en	door	gedeputeerde	
staten	van	Noord-Brabant.	
Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kan bin-
nen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning beroep 
worden aangetekend. 
Beroep	kan	worden	ingesteld	door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevings-

vergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt (artikel 6:13 
Awb),	dan	wel	door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	
geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunningen bij het 
college	kenbaar	te	hebben	gemaakt;

•	 belanghebbenden,	voorzover	het	beroep	zich	richt	tegen	een	wij-
ziging die bij het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerp-
besluit is aangebracht.

Voor	de	behandeling	van	een	beroep	is	griffierecht	verschuldigd.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de recht-
bank	Oost-Brabant,	sector	bestuursrecht,	postbus	90.125,	5200	MA	
’s-Hertogenbosch.	
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste 
naam	en	adres	van	de	indiener,	de	dagtekening,	een	omschrijving	van	
het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het 
beroep. 

Voorlopige voorziening
De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het 
indienen van een beroepschrift is verstreken. Een beroepschrift schorst 
de werking van de omgevingsvergunning niet. Indien tegelijk met of 
na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening	wordt	ingediend,	treedt	de	omgevingsvergunning	niet	in	
werking voordat op het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige 
voorziening	moet	worden	ingediend	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de	 rechtbank	Oost-Brabant,	Sector	bestuursrecht,	postbus	90125,	
5200	 MA	 ’s-Hertogenbosch.	 Ook	 voor	 een	 verzoek	 om	 voorlopige	
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Elektronisch beroep
U kunt een beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij ge-
noemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. U kunt ook 
contact	opnemen	met	rechtbank	Oost-Brabant	in	’s-Hertogenbosch.	
Het telefoonnummer is 073 - 6202020.

Nuenen,	30	oktober	2014.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

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	D.	van	Santvoort	voor	een	doorlopende	ter-

rasvergunning	 bij	 zijn	 horecabedrijf	 aan	 Berg	 38,	 alsmede	 het	
aanpassen van zijn horecavergunning i.v.m. het toevoegen van een 
terras;	

•	 Aanvrager:	Wijk	C	voor	het	organiseren	van	de	intocht	van	de	Sint	
op	het	Eeneind	op	22	november	2014;	

•	 Aanvrager:	De	heer	P.	Schellens	(Café	Schellens)	om	vergunning	
voor de reeds geplaatste kansspelautomaat in zijn horeca-inrich-
ting	aan	Eeneind	37	in	de	periode	van	2015	tot	en	met	2017;

•	 Aanvrager:	de	heer	R.	Evers	(Goesting)	voor	het	tijdelijk	plaatsen	
van	een	tent	aan	de	achterzijde	van	zijn	horecabedrijf	aan	Park	61	
i.v.m. de prinsenwissel op 16 november 2014 resp. een ton-praot-
avond	op	13	december	2014	in	genoemde	tent;

•	 Aanvrager:	Stichting	Oud	Prinsen	Goede	Doelen	voor	het	exploi-
teren	van	een	schaatsbaan	op	het	terrein	aan	de	Broekdijk/Ger-
wenseweg	 in	de	periode	vanaf	1	december	2015	 tot	en	met	28	
februari 2014.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 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,	30	oktober	2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester	en	wethouders	hebben	omgevingsvergunning	verleend	voor	
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 20	oktober	2014	 	 Nuenen	West,	kavel	30	t/m	33,	79	en	80	
	 	 	 	 –	het	oprichten	van	6	woningen	(BOUWEN	
	 	 	 	 en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende 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	Col-
lege	 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	H.R.	De	Collse	Hoeve	is	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	

i.v.m.	de	viering	van	het	75-jarig	bestaan	van	een	bedrijf	in	de	tent	
aan	de	achterzijde	van	voornoemd	restaurant	aan	Collse	Hoefdijk	
24	(verzenddatum	28	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.

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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Archipel stoot thuiszorgactiviteiten af 
naar zelfstandige BV ‘Archipel Thuis’
Vanaf 1 januari a.s. verandert het één en ander in de (thuis)zorg. De overheid 
wil dat de samenleving verandert van verzorgingsstaat naar een participatie-
maatschappij. Dit houdt in dat de mensen thuis zelf meer zorg moeten dragen 
voor de eigen levensbehoeften. Daarnaast zullen een aantal taken over gaan 
naar de gemeente en is er minder geld beschikbaar voor zorgorganisaties.
Voor Archipel reden om eens goed te 
kijken naar de organisatie van haar 
thuiszorgactiviteiten. Dit met als doel 
om de consequenties van al deze ver-
anderingen zo min mogelijk ten koste 
van de zorg aan u te laten zijn. Deze 
verandering wordt gemarkeerd door 
vanaf 1 oktober verder te gaan onder 
de naam Archipel Thuis. Tegelijker-
tijd speelt Archipel Thuis in op alle 
veranderingen door de inzet van wijk-
verpleegkundigen. De inzet van wijk-

verpleegkundigen zorgt er voor dat er 
directer contact is met de huisarts, de 
fysiotherapeuten, het ziekenhuis en 
andere instanties. Hierdoor worden 
problemen vroegtijdig gesignaleerd 
en aangepakt. De wijkverpleegkundi-
ge is het gezicht van de wijk, zij weet 
wat er speelt en de wijkverpleegkun-
dige kan meedenken over wat de wijk-
bewoner nodig heeft. Het uitgangs-
punt is niet meer: ‘Hoe kunnen we 
meer zorg inzetten’, maar ‘Hoe kunnen 

we samen met de wijkbewoner de ge-
zondheid, het welbevinden en de zelf-
standigheid thuis zolang mogelijk be-
houden en optimaliseren’.
De wijkverpleegkundigen van Archi-
pel Thuis hebben een eigen gratis 
(kosteloos) inloop spreekuur.

Dinsdag: 11.00-13.00 uur
Medisch Centrum aan de Berg
Ruimte van de teamleider facilitair 
Gasterij

Vrijdag: 10.30-11.30 uur
Jo van Dijkhof
Ruimte van het diagnostisch centrum

Hier kunt u terecht voor vragen van 
allerlei aard; deze kunnen te maken 
hebben met zorg, maar ook met voor-
zieningen, woning en woningaanpas-

singen. Als Archipel Thuis niet zelf 
kan faciliteren dan heeft zij een ver-
wijzende rol en zorgt dat u door de bo-
men het bos weer terug vindt!
Archipel Thuis heeft een eigen cen-
traal telefoonnummer 0800-0717.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wandel-
sportverenging WSV is in de maand 
november de ingang van het EMK ter-
rein aan het Wettenseind. Op zondag-
morgen om 9.00 uur vertrekken 2 groe-
pen, ieder in een eigen tempo, voor een 
sportieve wandeling van maximaal 2 
uur door de mooie Nuenense omge-
ving. Iedereen is welkom om ook eens 
vrijblijvend mee te wandelen. Voor 
aanmelden is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. 

Meer info op www.wsvnuenen.dse.nl. 
Of mailen naar het secretariaat, joke_
wsv@hotmail.com

(Fiets)sleutels 
gevonden
Twee sleuteltjes gevonden op de Op-
wettenseweg. Waarschijnlijk fietssleu-
tels. Aan elkaar bevestigd door verbo-
gen ijzerdraadje/ringetje. Het ene 
sleuteltje heeft een zwarte plastic kop 
met nummer 609, het andere is van 
het merk Trelock. Degene die ze ver-
loren heeft, kan bellen met telefoon-
nummer 040-2114526.



  

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 30 okt. t/m woensdag 5 nov.

Wij werken met Passie!!
En dat proeft u!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

TAS VOORDEEL!!!
Erwtensoep 
uit eigen keuken

2e pot “HALVE PRIJS”
100 gr. gebr. Rosbief +
100 gr. gebr. Gehakt, samen  3,25
Haas in ‘t Groen
100 gram .........................................2,45
Worstjes en zo
100 gram .........................................1,50
Gemarineerde 
Biefstuk Reepjes
100 gram .........................................1,75
Gegrilde Kippenbout
“Met GRATIS Piri Piri saus”
4 stuks ..............................................5,00

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Acties week 44: geldig van maandag 27 okt. t/m zaterdag 1 nov. 2014

ACTIETAS:
_____________________________________________________

• 1 Roomboter - amandelstaaf

• 6 Rozijnenbollen

• 2 Speculaasbrokken

• 1 Brood naar keuze

   Nu voor slechts € 9,45
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Scheiden doe je samenBekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Johnnie Walker
Red Label  0,7lt. €14,95

Tia Maria
Koffielikeur 0,7lt. €13,95

Baileys
 Irish cream 0,7lt. €13,95

Smeets
Jonge Jenever 1lt.€11,25
November wijn maand.

Op alle wijnen 10% 
KORTING!*

*Uitgezonderd bestaande acties.
Acties geldig van 30 oktober t/m 26 november  

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Stoplicht paprika
3 stuks 1,99

Courgettes
2 stuks 0,99

Soepgroenten
250 gram 0,99

Kanzi appels
hele kilo 1,99

Muskaat druiven
hele kilo 1,99

Courgette salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

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.



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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Informatie-
avonden

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert 2 informatie-avonden 
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders:

dinsdag 4 november: vwo-havo en (tweetalig) mavo
woensdag 5 november: tweetalig vwo en havo

Terwijl u als ouder informatie krijgt over onze school, de verschillende opleidingen en wat ons onderwijs 
precies inhoudt, maken de leerlingen kennis met de docenten en de vakken tijdens minilessen. 
Aanvang op beide avonden: 19.30 uur, gebouw ingang Oudenaardepad.

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

www.stedelijkcollege.nl

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert 2 informatie-avonden 

Meteen de juiste keuze!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

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

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandighe-
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 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Laatste lange 
fietstocht met 
WLG Gerwen
Op vrijdag 31 oktober staat de laatste 
lange fietstocht onder leiding van Paul 
Mol op het programma. De wekelijkse 
fietstochten gaan nog door tot eind 
november. Daarna volgen een reeks 
museumbezoeken. Meer info op:
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Deze laatste route is uitgezet door 
Theo de Louw en voert naar golfbaan 
De Swinkelse in Someren. De lengte 
bedraagt nabij 50 kilometer. Gefietst 
wordt over de Strabrechtse heide. On-
derweg is er een pleisterplaats, waar 
de lunch gebruikt zal worden. Lief-
hebbers kunnen zich verzamelen op 
vrijdagochtend bij ‘den Heuvel’ in 
Gerwen. De groep vertrekt om 9.30 
uur. Voor proviand voor onderweg 
dient u zelf zorgen. 

Bij twijfelachtig weer kunt u over het al 
of niet doorgaan van de tocht, contact 
opnemen met Paul Mol (040-2833910) 
of Theo de Louw (040-2836516). 

Computercafé 
Nuenen in november
In het Computercafé van SeniorWeb 
Nuenen en Bibliotheek Dommeldal 
worden iedere week onderwerpen be-
handeld die te maken heeft met com-
puters, tablets of sociale media. In no-
vember zijn dat: OneNote, de gratis 
notitie-app van het Office-programma 
op zowel smartphone, tablet als Win-
dows 8.1 (6-11); Veilig online en beta-
len met PC, tablet en smartphone (13-
11); Google Maps als navigatieapparaat 
(20-11); Facebook, het populairste so-
ciale medium van deze tijd (27-11). 
Om 9.00 uur staat de koffie klaar, de 
inleiding start om 9.30 uur. Ingang via 
de bibliotheek aan de Jonkheer Hugo 
van Berckellaan 18. Entree € 3,50.

Stichting Vrijwilligers 25 jaar
Deze maand bestaat de Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en 
Nuenen 25 jaar. Dit wordt gevierd met een symposium, waarin de verande-
ringen in de zorg centraal staan.

De doelstelling van de Stichting is het 
bieden van mantelzorgondersteuning 
aan de volgende groepen: mensen die 
in de laatste fase van het leven verkeren 
en die thuis en te midden van hun dier-
baren willen sterven; thuiswonende 
mensen met een lichamelijke handicap, 
chronische ziekte of verschijnselen van 
dementie. De hulp wordt geboden door 
ervaren en daarvoor speciaal opgeleide 

vrijwilligers. In de afgelopen 25 jaar 
heeft de Stichting haar bestaansrecht 
volop bewezen. Heel veel mensen uit 
Geldrop-Mierlo en Nuenen hebben van 
deze gratis hulp gebruik gemaakt.
Het symposium vindt plaats op 7 no-
vember in het gebouw Het Kruispunt 
aan de Slachthuisstraat in Geldrop en 
wordt geopend door mw. M.J.D. Don-
ders-de Leest, burgemeester van Gel-
drop-Mierlo. Een van de inleiders is de 
heer A.D.M. (Ton) Steenbakkers, als 
wethouder o.a. verantwoordelijk voor 
de transitie WMO in de gemeente Gel-
drop-Mierlo. Het symposium begint 
om 14.00 uur, ontvangst vanaf 13.30 
uur, en eindigt om 16.30 uur. De toe-
gang is gratis en er zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Interesse? Meldt u zich 
dan aan bij de secretaris van de Stich-
ting via asavenije@onsbrabantnet.nl. 
Hebt u interesse in het werk van de 
Stichting of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, dan kunt u dit ook doen 
via een mail naar hetzelfde mailadres.

Jeugd-IVN Nuenen 
heeft plaats voor 
nieuwe deelnemers
Het Jeugd-IVN van Nuenen trekt één 
zondag per maand onder deskundige 
leiding in de omgeving van Nuenen de 
natuur in. Vertrek is om 09.00 uur bij 
Het Klooster, om 12.00 uur is men weer 
terug. Er zijn nog plaatsen vrij bij het 
jeugd-IVN Nuenen. Kinderen vanaf 
groep 5 kunnen mee. 

Voor meer informatie bel of mail:
Fridy Gevers, tel. 040-2839036 of 
fridygevers@onsnet.nu.

Optreden Party Crash
Volgende week zaterdagavond, 8 november, geeft de band Party Crash een op-
treden in café Ons Dorp. Party Crash staat garant voor een swingende avond vol 
bekende klassiekers uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Party Crash is een coverband met 
gepassioneerde en ervaren muzikanten, met op drums Arno Verhallen uit Nue-
nen. Verder bestaat de band uit John van der Loo (toetsen), gitarist Erik-Jan van 
Dijk, Arno Roescher op basgitaar, de zangeressen Astrid Baltus en Nathalie van 
Alphen en geluidstechnicus Gerben op den Buijs. Een greep uit het repertoire 
van Party Crash: Supersticious, Brass in pocket, Oh what a night, Valerie, Raise 
your glass, Purple rain, Euphoria, Mercy en Sweet child o’ mine.

Coverband Party Crash, zaterdag 8 november in Café Ons Dorp, Parkstraat 1 in 
Nuenen. Vanaf 21.30 uur, gratis toegang.

Boekpresentatie 
Roxanne Swan
Op 1 november, tijdens de Bruisende 
zaterdag in winkelhart Parkhof, pre-
senteert Roxanne Swan haar boek He-
lium. In de pagode voor boekhandel 
Van de Moosdijk ontvangt zij tussen 
13.00 uur en 15.00 uur bezoekers en 
belangstellenden. Ook zijn daar enke-
le van haar laatste schilderijen ge-
toond die daarna de hele maand no-
vember in de winkel te zien zijn.
Helium, het tweede boek van Roxan-
ne, is een psychologische roman rond 
de weduwe en oma Jannie. Ze worstelt 
steeds meer met de zin van haar leven 
en zeult een oorlogsgeheim met zich 
mee. Door de kennismaking met haar 
hoogsensitieve buurjongen, verandert 
Jannie. Haar leven krijgt meer beteke-
nis. Tot het lot zich er mee bemoeit. 
Roxanne Swan (1949) is schrijver, 
dichter en schilder. Ze studeerde ar-
beidsmarkt en personeelsbeleid en 
was samen met haar partner tien jaar 
eigenaar van Galerie ’t Weefhuis in 
Nuenen. In 2012 verscheen haar thril-
ler Rood Canvas. Eind 2014 verschijnt 
ook haar gedichtenbundel Wauw & 
Auw. Zie ook www.roxanneswan.nl

Heel veel lol bij drie dagen sport en plezier
Drie dagen met heel veel plezier ken-
nismaken met allerlei afwisselende 
sporten, dat bood de RKSV Nuenen in 
samenwerking met Custom-Events 
van Nuenen 1 speler Mart van de Ge-
vel, 58 kinderen in de leeftijd van 6 tot 
12 jaar op Sportpark ‘Oude Landen’. 
Het werden drie volle dagen waarin de 
kinderen, ingedeeld in teams, genoten 
van sporten als knotshockey, frisbee-
en, hand- en trefbal, een heuse korf-
bal-clinic, verzorgd door NKV Nue-
nen en natuurlijk van voetbal in allerlei 
varianten. Naast alle kinderen waren 
er veel vrijwilligers, jeugd en volwas-
senen, in touw om deze dagen in goe-
de banen te leiden. Helaas waren de 
weergoden niet altijd goed gezind en 

kwam de regen soms met bakken uit 
de lucht. Maar voor de kinderen bleek 
dit geen probleem; ook nat kun je heel 
erg veel lol hebben en als het toch even 
te gortig werd, waren er binnen een 
sportquiz, teken- en kleuropdrachten 
en op een groot scherm de prachtige 
goals van Dennis Bergkamp om van te 
genieten. Alle kinderen waren na drie 
dagen moe maar super voldaan en er 
gingen veel stemmen op om in de mei-
vakantie van 2015 opnieuw drie dagen 
vol sport en plezier te organiseren. 
Volgens mede organisator Gerton van 
Leenders gaat dit ook zeker gebeuren 
en worden er dan nog meer sporten 
aangeboden. Reden temeer om je op 
tijd hiervoor op te geven, want het 
aantal kinderen dat kan deelnemen, is 
beperkt.

Sint Maartenviering 
rond Dassenburcht
Op dinsdag 11 november organiseert 
Buurtvereniging Omgeving Andries-
plein een Sint Maartenviering. Deze 
zal plaatsvinden op en rond de brede 
school de Dassenburcht (Jacob Cats-
straat 1-3). Op woensdag 5 november 
is er van 14.00 uur tot 15.30 uur lam-
pion knutselen en liedjes oefenen on-
der begeleiding van ouders. Op dins-
dag 11 november is er van 18.00 uur 
tot 19.30 uur de lampionnenoptocht 
langs de deuren. De kinderen lopen in 
de straten Jacob Catsstraat, Mei-
doornstraat, Andriesplein, Wilgen-
straat, Weverstraat (vanaf Emma-
straat t/m Lijsterbesstraat) en 
Lijsterbesstraat. Verzamelen vanaf 
17.50 uur op het schoolplein van de 
Dassenburcht. Na afloop is er warme 
chocolademelk. Bijdrage voor kinde-
ren is 2 euro, exclusief lampje. Aan-
melden en betalen voor knutselen tot 
en met zondag 2 november. 
Zie voor meer info: www.boa-nuenen.nl

Richard Groenendijk  
‘Met de mantel der 
liefde’
Op woensdag 5 november speelt Ri-
chard Groenendijk de voorstelling 
‘Met de mantel der liefde in Het Kloos-
ter, een personalityshow met hilari-
sche verhalen, scherpe observaties en 
prachtige nummers. Met zijn vorige 
solovoorstelling ‘Alle Dagen’ won Ri-
chard Groenendijk de Poelifinario, de 
prijs voor de meest indrukwekkende 
cabaretvoorstelling van het seizoen.
Aanvang 20.15 uur. Toegangskaarten 
à € 18,00 inclusief een pauzedrankje, 
te bestellen via www.hetklooster.org 
of maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via 040-2843399.

Inzameldagen voor 
Stichting Speelkr8 
Stichting Speelkr8 organiseert nog-
maals een inzamelweekend. Het gaat 
om de inzameling van (gebruikt) 
speelgoed en fietsen voor kinderen. 
Alles wordt gebruikt voor kinderen in 
de regio uit gezinnen die het financi-
eel niet breed hebben.  Zaterdag 1 no-
vember en zondag 2 november. Van 
12.00-15.00 uur in Speeltuin De Kie-
vit, Kerkstraat 10 in Nuenen.

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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ONZE 
STUDIEBOLLEN

ONTDEK HOE
LEUK HET IS OM 
SLIM TE ZIJN!
INFO-AVOND 
VERSTERKT ENGELS
VOOR GROEP 8 EN OUDERS
DINSDAG 15 JANUARI 2013
19.30 tot 20.30 UUR

Lorentz Casimir Lyceum
Celebeslaan 10-20
5641 AG Eindhoven
T 040 - 290 94 20
www.lcl.nl

WEES SLIM
KIES LEUK!

met een klein apparaatje 
in de hand en sommige 
zelfs met hun telefoontje.
We snapten er helemaal 
niets van. Kastanjes zoe-
ken met je telefoon?
Of zouden ze kabouters 
aan het fotograferen zijn?
Maar nu weten we waarom! Zullen we het jullie vertellen want het 
is wel heel spannend?
Kijk dan even op onze website dan vertellen we jullie over de ca-
che (de schat)!

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 28.2

 “Luuk en Saar en het geheim van de cache!”
Deel 28.1 

Hallo Lindekids, deze week hebben we wel een heel vreemd verhaal 
met een bijzondere afloop. Jullie zullen wel zeggen: “Wat is nu een 
cache?” Nou, dat wisten wij tot vorige week ook niet hoor!
Neef Michael had ons tijdens de herfstvakantie meegenomen naar 
het bos.Hij wilde ons laten zien wat je allemaal in het bos kunt vin-
den en hoe mooi de natuur wel is.

We gingen naar de bossen 
tussen Nuenen en Stiphout 
waar je heerlijk kunt wan-
delen. Op zoek naar kastan-
jes, eikels en sparappels en 
prachtige paddenstoelen.
Tijdens onze zoektocht za-
gen we dat er meer mensen 
aan het zoeken waren, maar 

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

Deze week:

Hoi Maud, 
leuk dat jij ons ook

 in Aarle volgt! 
We gaan eigenlijk nooit 

logeren, maar het lijkt 
ons wel heel leuk!

Maud Brommert 3 jaar
Peuterspeelzaal Rakkertjes in Aarle

Hallo Luuk en Saar, ik hou erg van logeren. 
Gaan jullie ook wel eens logeren?

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

Start jij ook volgend schooljaar 
op ’t Stedelijk?
Het Stedelijk College Eindhoven heeft een breed onderwijsaanbod. Je kunt 
er terecht voor opleidingen van alle niveaus. De school aan de Henegou-
wenlaan geeft onderwijs op gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo niveau 
en op alle afdelingen ook tweetalig onderwijs. Dat is bijzonder, want maar 
weinig scholen in Nederland bieden dat aan.

Halloween!!

Het Stedelijk College staat voor uitste-
kend onderwijs, voor onderwijs dat 
leerlingen helpt zich te ontwikkelen 
tot sterke leerlingen in de Brainport-
regio. Sterk in de opleiding die ze vol-
gen, maar ook sterk in de maatschap-
pij. De school staat ook voor 
vernieuwing. Vernieuwing betekent 
vooruit kijken, nieuwe onderwijsvor-
men bedenken, digitaal les geven, pre-
wetenschappelijk onderwijs aan de 
WON-Akademie of niet-alledaagse 
lessen volgen als filosofie en Chinees. 
Het Stedelijk beschouwt haar leerlin-
gen als wereldburgers, zowel op 
school, als daarbuiten.

De leerlingen kunnen bijvoorbeeld 
meedoen aan allerlei internationale 
activiteiten, zoals uitwisselingen 
(eventueel met een maatschappelijk 
opdracht zoals in Peru, India en Indo-
nesië), internationale stages en -pro-
jecten. Het Stedelijk College is ook 
een school waar kinderen zich prettig 
voelen. Een school met een open sfeer, 
waar leerlingen aandacht voor elkaar 
hebben, waar docenten betrokken zijn 
en waar naar ouders wordt geluisterd. 
Dat vinden de leerlingen, de ouders en 
ook het Stedelijk College. 
Kijk voor meer informatie op:
www.stedelijkcollege.nl 

Informatieavond op het  
Lorentz Casimir Lyceum 
Het Lorentz Casimir Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymna-
sium en wil uitdagend onderwijs geven in een veilige leeromgeving.

Inloopochtend 
Eenbes basisschool 
Sint Jozef
Eenbes basisschool Sint Jozef houdt 
een inloopochtend op vrijdag 31 okto-
ber en zaterdag 1 november van 10.30 
uur tot 11.30 uur. Op de vrijdag kan 
een klas worden bezocht tijdens de 
les. Ook kan een afspraak worden ge-
maakt voor een bezoek op een ander 
moment. Zie voor meer informatie: 
www.sintjozefnederwetten.nl

To do list Kids Society Erica
Bij alle buitenschoolse opvang (bso-) locaties van Kids Society Erica hangt een 
lijst met 50 dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e. National Trust ( Britse 
natuurorganisatie) bedacht de lijst om buiten spelen te stimuleren en kinderen 
de natuur te laten ontdekken. Natuurmomenten heeft de lijst vertaald naar de 
Nederlandse situatie. Een goed idee vindt Kids Society Erica. Wat is er nou fijner 
en avontuurlijker dan spelen in de natuur? Steentjes over het water ketsen, in een 
boom klimmen, vliegeren, rennen in de regen, appels plukken, sneeuwballen 
gooien? In de herfstvakantie speelden de kinderen van bso-locatie Jacob Cats-
straat een dag op en rond het terrein van scouting Panta Rhei aan de Pastoors-
mast. Een geweldige dag voor de kinderen en de pedagogische medewerkers. 
Van de heuvel rollen, stampen in de modder, vuurtje stoken, hutten bouwen. 
Vinkje, vinkje, vinkje, vinkje….Dingen afvinken van de to-do lijst betekent na-
tuurlijk niet dat je ze niet veel vaker kunt doen. Lijst met dingen om te doen voor 
je 12e? Lijst met dingen waar je nooit genoeg van krijgt, al word je 100. 

Op donderdag 6 november is er voor 
leerlingen van groep 7 en 8 van de ba-
sisschool en hun ouders een informa-
tieavond. Deze avond begint om 18.30 
uur met koffie en de voorlichting start 
om 19.00 uur in de aula van het Casi-
mirgebouw, Celebeslaan 10 te Eindho-

ven (tel. 040-2909420). Op deze avond 
wordt aan ouders informatie gegeven 
over de begeleiding in de brugklas, 
over Quest en over versterkt Engels 
(Cambridge). De leerlingen worden in 
vaklokalen ontvangen en kunnen al 
even ervaren wat het is om een brug-
klasser te zijn. De informatieavond 
eindigt om ongeveer 20.30 uur.

De Blue Stars  
in Het Klooster
Op vrijdag 31 oktober zijn de Blue 
Stars wederom te zien in Het Klooster 
met de voorstelling Voor het Donker 
Binnen. Deze Brabantse groep is terug 
met een avond cabaret, nostalgie, wee-
moed en doldwaze scènes ondersteunt 
door ‘weet je nog’ muziek. Cabaret in 
een vrolijke setting en met een milde 
boodschap. De dames van ‘de Zingen-
de Mik’ zijn ook weer van de partij.
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten à € 18,00 inclusief 
een pauzedrankje te bestellen via 
www.hetklooster.org of van maandag 
tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 
17.30 uur via telefoonnummer 040 
-284 33 99. Sunny Blues Nuenen:   

Cats On The Corner
Op zondag 2 november staat vanaf 17.00 uur de bluesband Cats on the Corner 
op het podium van cafe Goesting in Nuenen. Cats On The Corner keren met 
bluesharp, contrabas, vintage drums en de bekende Strat terug naar de essentie 
van de muziek. Soul voordat het R&B heette en Rythm & Blues voordat het R&R 
werd, in de beste tradities van Bo Diddley en Muddy Waters maar ook The Red 
Devils en The Hoax.
Sunny Blues Nuenen presenteert Cats on the Corner. Zondag 2 november, café-
restaurant Goesting. Park 61 Nuenen, van 17.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. En-
tree gratis. Zie ook www.sunnybluesnuenen.nl
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Keep looking up (Foto Peter Coppens)

De zon schijnt mooi op de Europalaan. Links de ontwikkelingen in Nuenen West. 

________________________________ 

“Ik had al heel 
jong heel veel 

verantwoordelijkheid”
________________________________ 

Juffrouw Marjo, ken je me nog?
Door Elwien Bibbe

Wie kent Marjo Smulders niet? Geboren op de Berg 20, boven Slagerij 
Smulders, waar nu de Olijf is. En nooit ergens anders gewoond en gewerkt 
dan in Nuenen. Ze is betrokken geweest bij grote evenementen zoals het 
Millenniumfeest en Dorp in het Dorp (2010). En menigeen is haar tegen 
gekomen in het Nuenense verenigingsleven. 

Tot 1 november is Marjo werkzaam bij 
RK Basisschool De Nieuwe Linde en 
daarna gaat ze met vervroegd pen-
sioen. Haar lange onderwijscarrière 
begon op 1 augustus 1970 als 18-jarige 
in de Vank. Daar liep ze toen stage en 
ze had al een baan voor ze geslaagd 
was. Een half jaar later werkte ze op 
Kleuterschool De Buitelaar op de Re-
feling en daar werd ze, nog heel jong, 
hoofdleidster. In 1985 fuseerden kleu-
ter- en lager onderwijs tot basisonder-
wijs. “We verhuisden de spullen van 
de kleuterschool met bolderkarren 
naar de ernaast gelegen Refeling-
school,” weet Marjo nog. Het gebouw 
waarin de kleuterschool huisde, staat 
er trouwens nog steeds, maar is nu 
woonruimte. Het hoofd van de lagere 
school werd toen directeur en Marjo 
adjunct. “Ik had al heel jong heel veel 
verantwoordelijkheid. En na de slui-
ting van de Refelingschool in 1996 
werd ik leerkracht in de onderbouw 
op De Nieuwe Linde.”

Waarom ben je juf geworden?
“Mijn vader was slager en als kind 
moest ik vlees brengen naar de non-
nen. De helft van de kleuterleidsters 
op de Mariaschool was toen non. En 
dan werd ik gevraagd om mee te hel-
pen: plakzeiltjes schoonmaken, de 
vloer inwrijven met groene was, ik zat 
op mijn knieën. En zo zag ik ook de 
kasten vol met vouwblaadjes, de 
vlechtwerkjes van de kinderen en al 
die knutselmaterialen. Ik heb ook iets 
met kleur en al vroeg had ik het gevoel 
dat ik op een school mijn eigen creati-
viteit kwijt kon.

Wat voor een leerkracht ben jij?
“Een juf die de kinderen heel veel mee 
wil geven. Eruit wil halen wat erin zit. 
Als ik zag dat een kind meer kon, dan 
zorgde ik voor andere leerstof. Ja, ik 
ben al snel gaan differentiëren. Ze 
vonden me ook een strenge juf. Maar 
ik vind alleen dat ik een strenge stem 
heb. Ik vind mezelf niet streng, maar 
consequent”. Marjo vertelt verder: “Ik 
zie mezelf ook als een veelzijdige juf. 
Ik ben zowel een ‘leerjuf ’ als een crea-
tieve juf. Zo is muziek voor mij meer 
dan alleen maar een liedje aanleren en 
zingen. Ik wil kinderen ook kennis la-
ten maken met verschillende muziek-
genres, pop, Mozart, Beethoven, alles. 
Ik houd van improviseren. Zo laat ik 

kinderen niet alleen ritmes klappen, 
maar ook tikken op de tafel en er tek-
sten bij maken. En omdat ik rust in de 
klas heel belangrijk vind, liet ik de kin-
deren luisteren naar klassieke muziek 
en gaf ik yoga oefeningen.” 

“In mijn periode op de Refelingschool 
ging ik met groep 3 en 4 ieder jaar een 
weekend op kamp in de Cotterse Hoe-
ve in Vijlen. De kinderen moesten 
daar zelf voor sparen. En zo leerden ze 
meteen praktisch rekenen. Ook heb ik 
ze na een regenachtige dag naaktslak-
ken laten meten. Dat vonden ze heel 
eng, maar aan het eind van de dag had 
iedereen er wel een vast gehad.” Marjo 
kan er nu nog om lachen.

Op de Nieuwe Linde was Marjo lees- 
en cultuur coördinator. En als leer-
kracht van groep 3/4 heeft ze heel veel 
kinderen lezen geleerd. De laatste 2 
maanden stond ze niet meer voor de 
klas, maar gaf ze kinderen remedial 
teaching en mocht ze haar carrière af-
sluiten met haar passie: muziek, teke-
nen en handvaardigheid.

ling speelde. Ballet, paardrijden, noem 
maar op. Ik ben overal geweest. Zo 
leerde ik de kinderen ook op een an-
dere manier kennen.

Aan welke gebeurtenissen bewaar je 
leuke herinneringen?
“Aan het organiseren van projecten en 
een daarvan was Kleintje Kunst 
(2008). Een project voor de hele 
school. Alle leerlingen maakten als af-
sluiting van dit project een schilderij 
in de stijl van een bepaalde kunste-
naar. De expositie in Het Klooster, die 
erop volgde is heel mooi geworden en 
ik heb daar heel veel leuke reacties op 
gekregen. De kinderen hebben heel 
hard gewerkt. Kleintje Kunst heeft he-
laas geen vervolg gekregen. Andere 
basisscholen hebben het project niet 
geadopteerd.”

We bladeren nog even door de foto’s 
op de iPad. Op zoek naar een geschik-
te voor Rond de Linde. “Over een paar 
jaar zijn waarschijnlijk alle computers 
weer uit de school en heeft iedereen er 
een,” vermoedt ze. “Kinderen leren de 
handling heel snel. En een tablet of 
iPad is ook heel handig. Je neemt hem 
overal mee naar toe”.

De laatste vraag: Straks vieren we 
weer Sinterklaas. Zwarte Piet of niet?
“Wel Piet….”, Marjo lacht en is ver-
baasd. Het is een moeilijke vraag, 
“eh,… toch wel liever zwart, gewoon 
omdat hij altijd zwart is geweest. Het 
is nostalgie. Een emotie. Ik ben zelf 
ook heel vaak Zwarte Piet ge-
weest………………………..”

Marjo Smulders viert haar afscheid 
samen met haar collega’s op Sportpark 
Oude Landen. ‘Voetbalschoenen mee’ 
staat op de uitnodiging. Een afscheids-
receptie is er niet. Wel zou Marjo het 
leuk vinden om een persoonlijke kaart 
met een herinnering te ontvangen, die 
ze op een rustig moment kan lezen. 
Marjo geniet er ook van, als ze onver-
wacht op straat wordt aangesproken 
met de vraag: Juffrouw Marjo, ken je 
me nog?

44 Jaar in het onderwijs. Dan heb-
ben meer dan 1000, misschien wel 
meer dan 1500 kinderen bij jou in 
de klas gezeten?
“Ik heb nog steeds alle namen. Ik zou 
die moeten tellen. In mijn eerste klas 
had ik 44 kinderen en in mijn laatste 
17. Heel leuk was een telefoontje van 
een ouder van een oud-leerling of ik 
naar het afstuderen van hun kind wilde 
komen op de TUe. Ik krijg ook nog 
kerstkaarten. En de laatste jaren heb ik 
kinderen in de klas gehad, waarvan ik 
ook aan de grootouders heb lesgege-
ven. Dat is wel heel bijzonder.” Hoe wa-
ren de contacten met ouders? “Een ge-
sprek ben ik nooit uit de weg gegaan. 
En dat werd me niet altijd in dank afge-
nomen. Soms moet je ook gewoon een 
vervelende boodschap overbrengen en 
dat is voor ouders niet altijd even leuk. 
Ik ben vrij direct. Buiten schooltijd 
kwam ik ook graag kijken op de sport-
velden, voetbal, hockey, tennis, ik heb 
zelfs een ijshockeywedstrijd in Eind-
hoven bezocht, omdat daar een leer- Maarten ’t Hart vliegt naar 

Bibliotheek Dommeldal
Zaterdag 1 november begint de grote landelijke campagne: Nederland 
Leest. De campagne van bibliotheken voor bibliotheekleden. Leden van 
Bibliotheek Dommeldal krijgen dan het boek ‘Een vlucht regenwulpen’ van 
Maarten ’t Hart cadeau. Het boek is vanaf 3 november beschikbaar, zo lang 
de voorraad strekt.

Fans, die een gesigneerd exemplaar 
willen hebben, zijn  op 1 november 
welkom op het veldje tussen de Nieuw 
Erfseweg en de Dommel, bij BS Bene-
den Beekloop, in Geldrop. Daar landt 
Maarten ’t Hart  rond 14.30 uur  met 
een helikopter, precies in het hart van 
het Dommeldal. Wethouder Steen-
bakkers zal de schrijver daar verwelko-
men. Alle aanwezigen ontvangen dan 
een door Maarten ‘t Hart gesigneerd 
boek. De Geldropse bibliotheek is een 
van de vier bibliotheken die ’t Hart tij-
dens de actie ‘Nederland leest’ per he-
likopter zal bezoeken.
Filmhuis Hofdael in Geldrop, vertoont 
op vrijdagavond 7 november de film 
Een vlucht Regenwulpen. Kaartjes zijn 
te reserveren via hofdael.nl (Foto: Tessa Posthuma-de Boer).

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.

De Dommel
De Dommel stromend door het land.
Met bomen en struiken aan de kant.
Vrolijk kabbelend door bos en hei.
Met koeien, paarden in de wei.

Daar aan de mooie dommelkant.
Vangt de visser zijn vis en eet zijn proviand.
Menig vrijend paartje wil er graag zijn.
Hand in hand dat vinden ze fijn.

Veel mensen vinden er rust en willen er graag verpozen.
En menig schilder heeft het dommeldal verkozen.
Zelfs onze Brabantse schilder Vincent van Gogh.
Vond er de rust die hij vaak zocht.

Daarom willen we het dommeldal niet kwijt.
Ondanks de weg waar alles voor wijkt.
We willen het graag bewaren voor het nageslacht.
Want voor natuurschoon en wandelgebieden houden wij de wacht.

Ook mijn wieg stond aan de dommelrand.
Wij gingen als kinderen pootje baden aan de kant.
Daar aan de Opwettense dommelbrug.
Kijk ik nog met veel plezier terug.

Mevr. Saris-Gevers, Nuenen

POD-nieuws      
(Politieke Opinie Dorpscriticaster)  
over de raadsvergadering van 16 okt.
Moties schrijven vraagt om kennis. Ralf wist dit al en had toch het lef het opnieuw 
te proberen, weer ging het mis. Nieuweling Ton weet het nu ook, hem werd zelfs een 
griffiecursus “hoe schrijf ik een motie” aangeboden.
In Nuenen vond een historische gebeurtenis plaats, SP buigt voor de argumenten 
van de VVD. Vertel dit alstublieft niet aan Roemer deze week.
Worden raadscommissieleden betaald of kan lijst vdB geen anderen vinden dan 
zijn eigen vrouw en zoon? Heeft hij dan te weinig getwitterd of is dit een belediging 
van de democratie? In beide gevallen zijn beide antwoorden juist!!!
En John, het is toch niet verboden om naar huis te gaan als je moe bent, dat komt 
altijd beter over dan een partijtje bot te gaan doen. Want dat zal jullie Toos niet 
tolereren en dat kan je politieke ambities schaden. Want Toos is vrij voorspelbaar, 
ze tolereert wel meer niet.
Misschien is het iets om een van onze wethouders namens Nuenen af te vaardigen 
naar belangrijke pokertoernooien. Met zo’n face heb je in no time de verloren 
BTW en de fraude bedragen terug. We praten dan nooit meer over die verloren 
documenten.
Ook Boudewijn heeft weer eens gescoord, hij dichte Maarten kwaliteiten toe die 
hij van zichzelf nog niet kende, namelijk typevaardigheid en visie ontwikkelen.
In ons kalifaat van eenmansfracties is het moeilijk om op alle punten kennis te heb-
ben. Dit blijkt telkens opnieuw en daarvan profiteert de raadsvoorzitter maande-
lijks zeer behendig. Als onze raadslieden nu eindelijk eens serieus gaan samenwer-
ken (kennis delen, brainport sharing) kunnen ze het krediet van de Nuenense 
burger mogelijk nog ooit terugverdienen.

De dorpscriticaster, Jan Zuring, Nuenen

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Praktijkochtend 
natuurfotografie
Op zaterdag 1 november krijgen be-
langstellenden voor natuurfotografie 
de gelegenheid om met adviezen van 
Frans van den Boom de prachtigste 
natuuropnamen in het mooie Nuenen 
te maken. Eigen fototoestel meene-
men. Vertrek om 9.00 uur per fiets 
vanaf Het Klooster. Info: 040-2840209.



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.

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.

 PUZZELHOEKWeek 44

2 9
3

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

3
1 9 5 3

2 5 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.

ABUIS
AUTORIT
DAADKRACHTIG
DESEM
DONAU
FOBIE
GRIND
IBERIE
KABEL
KORFBALCLUB
LAAGTERECORD
LAXEERPIL
LEEUW
MAATREGEL
MUGGEN
NADER
NEVADA
PINTJE
PLOOI
REIKEN
SAMEN
SCHOFT
STEEN
STOEP
VERPLEGING
WILLEKEUR
WITJE

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 marterachtig dier  6 ontzag  12 larve  13 vorstentitel  14 nummer  
16 loods  18 lusthof  19 United Nations  20 Ned. voetbalclub  22 olm  24 baardje  
25 wolvlokje  27 pl. in Friesland  29 voordeel  30 de dato  31 vlug  33 soort  
35 Verenigde Staten  37 een weinig  38 mondeling  39 kilte  40 tot en met  
41 duinvallei  42 vierhandig zoogdier  44 oude lengtemaat  45 voordat  47 klein 
persoon  50 voertuig  52 pl. in Flevoland  54 pl. in Gelderland  56 nageslacht  
58 luitenant  59 schaakstuk  61 akelig  64 Japans bordspel  65 schaapkameel  
66 koraaleiland  68 aandrang  69 sierlijk.

Verticaal: 1 pl. in Duitsland  2 namiddag  3 baal  4 plan  5 ontkenning  
7 plechtige gelofte  8 vlek  9 metalen staafje  10 bijwoord  11 gevechtswagen  
15 opbrengst  17 metaal  18 pl. in Gelderland  19 omstandig  21 compagnon  
23 ontzag  24 Sovjet-Unie  26 public relations  27 naaigerei  28 boord  
29 Nederlandse Spoorwegen  30 aanwijzend vnw.  32 wees gegroet  34 op de 
wijze van  36 sukkel  41 titel  43 paardenkracht  46 boom  48 barenspijn  
49 snelle loop  51 als onder  52 geestdrift  53 Chinees gerecht  55 vleesgerecht  
57 schoorsteenzwart  59 deel v.d. week  60 persoon  62 paling  63 kraakbeenvis  
65 Chinese munt  67 bergplaats.

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 64

65 66 67

68 69

F L A T E R H E E L A L

S A R M E V O E T S

T A P E K T V A F L A T

A L T E P E E L I

A M O K G A P E N S T A F

F P R I E M L E N T E T

E E N R E E

A B E T O N O T T E R D

F O R T T E X A S L E V E

V E E E L S E E M

A R I A O F E E E B R O

L E R G O N E R O N

S N A A K S S T R A K S

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

Oplossingen wk 43
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

KAMPERFOELIE

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

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

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

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

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

CARAVAN STALLING 
in Gerwen.  Nog enkele 
plaatsen vrij.  Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dis-
sel.  Tel. 040-2834498.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

2 NOV. VLOOIENMARKT 
Sporthal de Tempel, Hene-
gouwenlaan 2 Eindhoven. 
9-16 uur. Bomvol! € 2 p.p.  
06-20299824.

TE KOOP: Openhaardhout 
(van particulier Gerwen) ge-
mengd € 45,- m3. Houtblok-
ken zelf kloven € 1,- per stuk. 
Tel. 06-53 23 81 97. Afhalen 
op afspraak.

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

INFO SPREEKUUR MAN-
TELZORGERS Elke dins-
dag van 11.00 tot 12.00 in het 
Kindcentrum de Nieuwe Lin-
de Vrouwkensakker 17, Nue-
nen. www.puursamen.com

TE HUUR 220 m2 Mul-
tifunctionele bedrijfsruim-
te. Voor informatie: 040-
2840516.

KINDERKLEDING MEGA WINTER SALE !!
Maten 62 t/m 176 – duizenden stuks!

Alle kleding t/m 65%  korting! 
 

Merken:
Retour jeans, Pepe jeans, O&G, Antony Morato,

Petrol, Funky XS, Diesel,  Vingino, Blue System, Quapi,
Rumbl, Supertrash, Geisha, Tommy Hilfiger, Guess,

Garcia, Scotch Schrunk en Scotch R’Belle, NZA
en nog veel meer!! 

 
WANNEER?

Zondag 9 november van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
Spaarpot 20E, 5667 KX GELDROP

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan,
enkel pin en contante betalingen.

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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Succesvolle installatie van Solar 
in Ethiopië
De Ethiopië-gangers, Willian Groenen en Joost van Laarhoven zijn weer terug 
in Nuenen. Ze hebben de succesvolle installatie van Solar verlichting met 
eigen ogen aanschouwd en 350 km gefietst in de achterlanden van Ethiopië. 
Hieronder een deel van hun verslag: Meer verhalen en foto’s op: http://cycle-
forlight.reislogger.nl. En...doneren kan nog steeds: NL27TRIO0254323464 
o.v.v. Cycle for Light

16 oktober 2014 - van Debre Berhan 
naar Muke Turi, Ethiopië 
De trilproef. Wel eens 12 km over een 
grindpad gereden? Nou, vandaag 
mochten wij dat 10 keer doen. En dan 
niet over op maat gesorteerde steen-
tjes, maar over zand met keien, gaten, 
en de bekende schapen, ezels, koeien 
en honden ontwijkend. Onze grootste 
obstakel was niet eens een van die 
huisdieren, maar een zwerm bijen die 
zich in onze helmen leek te willen nes-
telen. Ik heb mijn maten nog nooit zo 
snel zien accelereren om weg te ko-
men. Een van onze metgezellen had 
een andere tactiek en vluchtte het 
graanveld in, naar verluid op zoek naar 
zand om de beesten in de ogen te 
strooien naar oud Ethiopisch gebruik. 
Hij werd 2 keer gestoken. 
Blije mensen. Naast de trilproef van 
vandaag mochten we ook al onze 27 
versnellingen weer gebruiken, geluk-
kig vaak bergaf met 40 km/u over de 
keien, maar ook zo steil dat lopen snel-
ler ging dan fietsen (en dat na 100 km 
ploeteren). We klagen verder niet; het 
was een schitterende dag, rijdend in 
het zonnetje, graadje of 24 en de 
prachtige kleurrijke velden, rieten 
hutjes (tukuls) om de paar kilometer. 
In dit gebied zijn deze huttensetjes 
omgeven met metershoge cactussen 
om de wilde dieren buiten te houden. 
Als we her en der pauzeren komen de 
kinderen nieuwsgierig van het veld of 
hun erf, of laten hun kudde in de steek 
om die gekke mensen met rare pakjes 

en afwijkende huidskleur van dichtbij 
te bekijken. Ze laten zich meestal 
graag fotograferen en poseren alsof ze 
het elke dag doen. Het lukt onze 
chauffeur Lisanu zelfs 3 puberende 
herders te verleiden een ritueel dansje 
te doen op muziek uit de autoradio. 
Vaak geef ik showmodellen dan een 
pen die ze dankbaar in ontvangst ne-
men.
Ander tempo. Over versnelling ge-
sproken; het leven gaat hier in een 
compleet ander tempo. Daar lijken ze 
in de jaartelling al rekening mee ge-
houden te hebben; het is hier nu 2007! 
Maar serieus; wat doen wij in Nuenen 
(en wellicht ook elders in NL) als we 
even naar de winkel moeten en het is 
meer dan 5 minuten fietsen, dan ne-
men we de auto; kan alles in. Hier ga je 
's morgens vroeg te voet naar het na-
bije dorpje, zeg 3 uur lopen, neemt bij 
voorkeur ook een takkenbos mee op 
de rug en eventueel de ezel voor de 
megazakken uien. Wacht op de markt 
tot je je waar kwijt bent en schaf met 
het verworven geld je eigen gerief aan. 
Kom dan juist voor donker thuis met 
een golfplaat of zak graan en begin 
dan met koken voor de familie. Veel 
succes! Nee wij, hier in Ethopie, doen 
mee. Ook wij vertrokken vanmorgen 
vroeg, komen 10 uur later net voor 
donker (18 uur) aan en voelen onze 
opgeschudde ledematen alsof we de 
hele dag een zak uien gedragen heb-
ben. Maar het was toch niet meer dan 
een fototoestel in ons fietsshirt!

Voederkransen maken met 
IVN Nuenen
Op dinsdagavond 4 november kunnen belangstellenden samen met het IVN 
voederkransen maken. Van wilgentenen wordt een krans gevlochten met allerlei 
zaden en vruchten voor de vogels. Aanvang 20.00 uur in de IVN-ruimte van Het 
Klooster, Park 1 te Nuenen.
Het IVN zorgt voor hulp en materiaal, de deelnemers dienen zelf een snoeischaar mee 
te brengen. Deelname € 2,50. Aanmelden vooraf noodzakelijk omdat de ruimte be-
perkt is. Tel. 040-2837702.

Donateursconcert 
Drumfanfare  
Jong Leven
Zondag 2 november organiseert 
Drumfanfare Jong Leven een concert 
onder leiding van Jos de Vos en met de 
majorette-groep om alle donateurs te 
bedanken voor hun steun. Na dit con-
cert vindt er een huldiging en receptie 
voor jubilarissen plaats. Aanvang 14.00 
uur in het gemeenschapshuis D’n Heu-
vel te Gerwen. Toegang is gratis.

SPEELGOED KIENAVOND	  
	  
Woensdag	  19	  november	  	  
vanaf	  20:00	  uur	  
café-‐zaal	  	  de	  Koekoek	  
Dorpstraat	  	  45	  	  Lieshout	  
de	  zaal	  is	  open	  vanaf	  	  18.30	  uur	  

met	  prachGge	  prijzen!	  	  	  
georganiseerd	  door:	  Buurtvereniging	  ,,PLAN	  WEST	  ''	  	  	  
	  	  	  	  	  

 

Stephan van Malten winnaar 
tweede avond rikken
Afgelopen vrijdag 24 oktober werd de tweede ronde gespeeld van het rik 
concours 2014-2015 bij de RKSV Nuenen. Ook deze week kon de stijgende 
lijn vastgehouden worden en werden weer enkele nieuwe deelnemers wel-
kom geheten.

Collecte Alzheimer 
Nederland 
 
In de week van 3 tot en met 8 november 
vindt de collecte van Alzheimer Neder-
land plaats. In Nuenen gaan zo’n 25 col-
lectanten op pad om geld in te zamelen. 
Alzheimer Nederland werkt al dertig 
jaar aan een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met dementie, waarvan de 
ziekte van Alzheimer de meest voorko-
mende vorm is, en hun omgeving. Alz-
heimer Nederland doet dit door hulp en 
informatie te bieden en op te komen 
voor hun belangen. Met 52 regionale af-
delingen en ruim tweehonderd Alzhei-
mer Cafés heeft Alzheimer Nederland 
een landelijk netwerk van betrokken 
vrijwilligers. Daarnaast financiert Alz-
heimer Nederland wetenschappelijk 
onderzoek naar behandeling, preventie 
en genezing van dementie. De stichting 
is volledig afhankelijk van particuliere 
giften. Meer onderzoek naar oorzaken 
en oplossingen is noodzakelijk om Alz-
heimer te kunnen overwinnen. En daar-
voor is veel geld nodig. 

In de eerste ronde was het Harald van 
Bree die met 83 punten aan de leiding 
ging en hoog van de toren blies. Het 
zou niet mee vallen om hem van de eer-
ste plaats te verdringen. Maar daar 
dachten de anderen deelnemers in de 
tweede ronde anders over. De sterk spe-
lende Hans Waterschoot ging bij het 

laatste spelletje in de fout en Stephan 
van Malten profiteerde hier optimaal 
van en wist met 96 punten Harald van 
Bree van de eerste plaats te verdringen 
om verdiend winnaar te worden. De 
hoofdprijs bij de loterij werd deze week 
gewonnen door Hans van de Reek. 
Vrijdag 31 oktober is er weer een rik-
avond; aanvang 20.15 uur. Iedereen is 
van harte welkom, zowel leden als niet 
leden van RKSV. Locatie Oude Lan-
den, Pastoorsmast 14. Voor informa-
tie kunt u bellen naar 06 10289797 of 
06 40320419.

Uitslag
 1 Stephan van Malten 96 punten
 2 Harald van Bree 83 punten
 3 Hans Waterschoot 80 punten
 4 Hans de Haas 77 punten
 5 Pino Beks 74 punten
 6 Nelly de Louw Gerwen 71 punten
 7 Frits Rooijakkers 71 punten
 8 Gerton van Leenders 71 Punten
 9 Henny van de Velden 68 punten
10 Gerard van Orsouw 64 punten

Wie wordt de nieuwe Prins(es) in Nederwetten?

Raad mee en win!!
De prins keuze commissie wil u graag helpen om de juiste naam te raden. 
Vorig jaar gaven we daarvoor 11 aanwijzingen vrij in de vorm van afbeeldin-
gen. Dit jaar gaan we u helpen door 33 namen vrij te geven. In voorgaande 
edities van deze krant gaven we al 2 x 11 namen vrij. Deze week volgen de 
laatste 11 namen. Kies de juiste naam van de persoon waarvan u denkt dat hij 
of zij de nieuwe Prins(es) van CV de Wetters is voor 2015. Door mee te raden 
maakt u, net als andere jaren weer kans op een super mooie prijs. Succes.

Op zaterdagavond 8 november zal om 
11 over 11 duidelijk worden of u de juis-
te naam hebt gekozen. Kom dan naar de 
residentie om de onthulling mee te ma-
ken. Ook zullen we eerder op die avond 
op ludieke wijze afscheid nemen van 
onze huidige Prinses Colori met haar 
adjudanten Klieri en Vertieri. De avond 
begint om 20.00 uur en zal plaatsvin-
den in de ‘Multi Functionele Accom-
modatie’ (MFA). De Koppel 1 in Neder-
wetten. Toegang is gratis.

Kijk voor meer info: www.dewetters.nl

Voor deze week de laatste 11 
namen:
  
1 Wendy Renders
2 Harrie Verhoeven
3 Mart Huijbers
4 Dennis Wouterse
5 Theo den Ouden
6 Teun v Stiphout
7 Gert-Jan Bloemen
8 Toon v Rooij
9 Han Huijbers
10 Koen v Gorp
11 Peter Raaijmakers

Carnavalskriebels (3) bij   
‘De Narre-Kappen’

Wie wordt de 
nieuwe prins(es) van 
de Dwèrsklippels?
Vorige week hebt u de eerste 3 aanwij-
zingen gehad. Gezien de reacties en 
de namen die de ronde doen, is het ze-
ker nuttig om nog wat tips te geven.
Hierbij dus nog 3 verdere tips die te-
zamen met de eerste 3, toch het een 
en ander zouden moeten verduidelij-
ken. Of juist niet…?

4. Ze komme van goeie huize
5. Hij zit niet aan vier touwtjes vast 
6. In het zuiden ligt de oorsprong
7. Het materiaal is niet belangrijk

Noteer alvast in uw agenda dinsdag de 
11e van de 11e bij het Dwèrsklippel 
monument in het Park om 10.11 uur. 
Hier zal door middel van witte rook be-
kend gemaakt worden of er een nieuwe 
prins (of prinses..?) gekozen is en zo ja, 
dan zal er ter plekke nog een extra 12e 
aanwijzing volgen. Volgende week al-
weer de laatste drie aanwijzingen.

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 44
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 & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN bestuursondersteuner (bij organisatorische zaken en activiteiten/evenementen) gem. 2 uur per week, in overleg
 Algemeen bestuurslid (o.a. organisatie open dag)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof “Pieten” gevraagd ter ondersteuning van Sinterklaas in “Sinterklaashof”  16 nov-5 dec. tijden, in overleg
 gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag en/of zondag, in overleg 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Bibliotheek Dommeldal secretaris en algemeen bestuurslid gevraagd. info: www.bibliotheekdommeldal.nl 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
LEVgroep vrijw. v. Hulplijn Peelregio (telef./chat/mail) 24 uur. Training/Onkostenverg. enkele uren p. wk, vanuit huis 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Voedselbank bijrijder gevraagd, aanpakker, rijbewijs niet noodzakelijk woensdag 9.30-17.00 u. (1 u. pauze)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD/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

We gaan alweer richting November, 
nog 4 weekjes tot aan het prinsenbal 
van 22 November. Allereerst zijn na-
tuurlijk de zusterverenigingen aan de 
beurt om hun nieuwe hoogheden te 
presenteren voor het nieuwe seizoen 
2015. De prins(es) van De Narre-Kap-
pen heeft dus nog even tijd om aan 
zijn/haar kostuum te werken en met 
zijn/haar adjudant(en) te werken aan 
een spannende bekendmaking en na-
tuurlijk een knallend carnaval 2015. In 
de wandelgangen beginnen al wat per-
sonen aardig verdacht te worden maar 
volgens de PKC zit het nieuwe duo/
trio/kwartet/kwintet/etc.etc. nog echt 
in een veilige zone. Om de puzzelaars 
weer wat gespreksstof te geven en 
weer een beetje hoop, volgen hier de 
5e en 6e aanwijzing. 

Natuurlijk kan iedereen op het prin-
senbal van 22 November weer raden 
wie het gaat worden en degene die de 
juiste personen raadt wordt weer rij-
kelijk beloond !!

170 is het hoogste.
Hij/zij is er bekend mee
Hij/zij houdt van spelletjes
Hij/zij zit graag voorop
Al het goede gaat in drieën
Hij/zij is graag gezien
 
Hopelijk worden de carnavalskriebels 
langzaam echte jeuk en gaan alle carna-
valsliefhebbers volop in de strijd om er-
achter te komen wie dit jaar op 22 nov. ten 
tonele zal verschijnen in ‘de Tent’ van CV 
De Narre-Kappen. Tot volgende week !
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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 november
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur
Zondag 9.00 uur

Start ingang EMK Wettenseind

Zaterdag 1 november

9.00 uur Natuurfotografie IVN, 
vertrek Klooster

Donderdag 6 november
9.30 uur Computercafé OneNoot

Bibliotheek Dommeldal
18.30 uur Informatieavond gr 7/8 

Lorentz Casimir Lyceum

Zondag 9 november
14.00 uur Ierse sessie De Stews

Weverkeshof
15.00-16.30 uur Blazerij De Molshoop 35 

jarig jubileum. Jo van Dijkhof

2 november tot 8 november

Collecte St. Alzheimer Nederland

Zaterdag 1 en zondag 2 november

Expositie Fotoclub Knipoog
in PVGE Kwetternest

Vrijdag 7 november

13.30 uur 
Symposium Vrijwilligers Thuiszorg 

Geldrop/Mierlo en Nuenen

Vrijdag 14 november

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

Piet Renders paviljoen

Vrijdag 31 oktober
20.00 uur 

Bijeenkomst SP ‘Onze zorgen’
Gastspreker: Emile Roemer

Jo van Dijkhof

Zondag 2 november

14.00 uur 
Iers Festival

Centrum Nuenen en Weverkeshof

Zaterdag 8 november

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

Zaterdag 15 november
Bekendmaking jeugdprins(es) 21.00 uur 

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

26 oktober tot 1 november

Collecte Diabetesfonds

Zaterdag 1 en zondag 2 november

12.00-15.00 uur 
Inzameling van (gebruikt) speelgoed en 

fietsen door Speelkr8, Speeltuin De Kievit

Vrijdag 7 november
11.00-16.00 uur  

Tesselschade-Arbeid Adelt 
Winter Fair 2014

 ‘De Watermolen van Opwetten’

Donderdag 13 november

9.30 uur Computercafé Veilig online
Bibliotheek Dommeldal

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

binnen. Het Klooster
10.30-11.30 uur Inloopuurtje Eenbes bs St. 

Jozef. Nederwetten

Zaterdag 1 november
10.30-11.30 uur Inloopuurtje Eenbes bs St. 

Jozef. Nederwetten
18.30 uur Dorpsquiz ‘Hee doede mee’

Thuis en in Het Klooster

Zaterdag 8 november

Jubileumfeest IVN in Het Klooster
prijswinnaars IVN-fotowedstrijd 

voor de jeugd

Vanaf zaterdag 15-11 t/m 05-12

Weverkeshof = Sinterklaashof

Vrijdag 31 oktober
9.30 uur Vertrek lange fietstocht WLG 

Gerwen
19.00 uur Kienen in Dorpshuis Lieshout 

met KVL

Woensdag 5 november

20.15 uur 
Richard Groenendijk in Het Klooster

Zaterdag 8 november

21.30 uur Party Crash in Café Ons Dorp

Zondag 16 november
13.30 uur

Start Intocht Sinterklaas 
vanaf de Hongerman
Ontvangst bij Klooster

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 1 november 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker J. Dec-
kers.
Zondag 2 november 11.00 uur: vie-
ring, seniorenkoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker J. 
Deckers.
Zondag 2 november 15.00 uur: Aller-
zielenviering, Gelegenheidskoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 1 november 18.30 uur: Piet 
Elzenga; Aly Dörenberg-Engbersen; 
Marie en Johan van de Langenberg-
van Geffen; Marietje Swinkels-van 
Dongen; Piet Coolen.
Zondag 2 november 11.00 uur: Jan de 
Haas; Diny van Zon-van de Ven; An-
toon Vereijken; Tiny van Grotel en Lies 
van Grotel-Verberne; Riet Slippens-
van Gils; Wil Crooymans; Jo Jegerings; 
Bert van Rooij en Margot van Rooij-
van der Linden; Jo Cuijpers-Coppens; 
Narda Renders-de Koning; Anneke 
Meulendijk-Biemans; Adrianus Schen-
kels; Nick Pernot; overleden ouders 
Scheepens-Verberne; overleden fami-
lieleden Teunissen-Rooijakkers; Frits 
en Ria Verstappen-de Weert; Lies No-
ten-van Kemenade; Marcella van de 
Ven; Johan de Rooij; Harrij van der Vel-
den; Mies Smulders en Anna van Roij; 
Overleden KBO-leden.
Allerzielenviering 15.00 uur: Riek 
Sanders en Miet Sanders; Overleden 
ouders Sanders-de Greef; Lotte van 
Rooij, Leo van Hevelingen en Marinus 
van Maasakkers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Nico 
van Mulken, IJsvogelhof 12 en Frans 
van Gestel, Margot Begemanstraat 61. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Jan Rooijackers; Antonius en Francis-
ca de Groof-Vogels; Martien de Groof; 
Johannes Verhagen en Hendrika Ver-
hagen-van Zutphen; Harrie Douven; 

Piet en Miet Maas-van Berlo; Adria-
nus en Alberta Bouw-van Grinsven.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 november 09.30 uur: viering, 
Avondwakekoor, voorganger pastor 
S.Kuijpers.

Misintenties
Willem Renders en Wilhelmina Ren-
ders-de Louw; Kees en Anna Verha-
gen-Scheepers; Anneke Mouwen; 
Anna Schenkels-Vereijken; Bert Sen-
gers; Adrianus Smits en Christina 
Smits-Renders; Anna Maria Gruit-
huijzen; Overleden ouders Van Heug-
ten-Swinkels; Thijs Migchels; Stien 
van Hattum.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 2 november, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger ds. C. Crouwel. 
Er is kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. De collecte is voor 
noodhulp in Syrië en Irak. Donderdag 
6 november is er een Open Deur ge-
spreksochtend. Aanvang: 9.45 uur.
Het Open Huis is op donderdag van 
10.00 - 12.00 uur. U bent van harte 
welkom. Iedere dinsdag van 16.00-
17.30 uur is er gelegenheid om de pas-
tores van onze gemeente 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 30 okt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 31 okt. 7.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 1 nov. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van Allerheiligen; na 
de Hoogmis een H. Lof vanwege de 
eerste zaterdag van de maand. 
Zondag 2 nov. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 21ste zondag na Pinksteren; 
na de Hoogmis kinderzegen. 
Maandag 3 nov. 10.30 uur, Allerzielen 
H. Mis van Requiem; aansluitend H. 
mis van Requiem; 18.30 uur gezongen 
H. Mis van Requiem. 
Dinsdag 4 nov. 18.30 uur H. Mis, H. 
Carolus Borromeüs, bisschop en belij-
der; gedachtenis van H. Vitalis en 
Agricola, martelaren. 
Woensdag 5 nov. 7.15 uur H. Mis, H. 
Odrada, maagd. 

Wandelaars gezocht        
als bosbouwers!

Zaterdag 1 november gaat de Knot-
groep van IVN-Nuenen samen met de 
natuurwerkgroep van IVN-Helmond 
aan de slag in de Stiphoutse bossen. De 
meeste huidige dennenbomen zijn 
aangepland toen Nederland nog steen-

koolmijnen had en er een grote vraag 
was naar dennenhout om de mijngan-
gen te stutten. Nu wil men graag dat 
het een gemengd loofbos en heide met 
poelen wordt wat de variëteit van de 
wandelingen aanmerkelijk verhoogd. 

Daarnaast is een jaar geleden hier een 
omvangrijk hydrologisch beheersplan 
uitgevoerd door de gemeente Hel-
mond: de oevers van vijf vennen wer-
den flink verbreed en een grote afvoer-
sloot die dwars door het gebied liep, 
werd gedempt. Hiermee wil men be-
reiken dat het water beter in de bossen 
kan worden vastgehouden. De natuur 
begint zich nu mooi te herstellen, maar 
dat houdt vooral in dat er snel en veel 
zaailingen opkomen van berken en 
dennen. Hierdoor wordt de ontwikke-
ling van heide en de aangeplante loof-
bomen geremd. Leden van IVN-Nue-
nen en Helmond gaan nu in de 
Stiphoutse Bossen de sterke opkomst 
van jonge berken en dennen aanpak-
ken. Dit wordt ook gedaan op de di-
verse percelen waar de afgelopen jaren 
grove dennen werden gerooid en ver-
vangen door loofbomen, zoals inland-
se eiken en beuken. Afhankelijk van 
het aantal vrijwilligers kan er beperkt 
of juist veel worden gedaan. Daarom 
een oproep aan alle wandelaars om als 
vrijwilliger aan te sluiten bij de lande-
lijke Natuurwerkdag op zaterdag 1 no-
vember: meld je aan via een mail van 
de landelijke Natuurwerkdag (www.
natuurwerkdag.nl) onder Helmond, 
Stiphoutse Bossen. Hier vindt u alle in-
formatie over tijdstippen en exacte lo-
catie. Nog meer informatie: 
j.kempers@onsnet.nu

IVN-Nuenen en Helmond hebben de handen ineen geslagen rondom de 
organisatie van een werklocatie voor de Nationale Natuurwerkdag. Ze gaan 
het gezamenlijk boswandelgebied, de Stiphoutse bossen, onder handen 
nemen zodat er een fraai Nederlands bos ontstaat. IVN-Nuenen verzorgt al 
vele jaren met succes een locatie voor de Nationale Natuurwerkdag op 1 
november. Er wordt gerekend op een grote opkomst van vrijwilligers. Ook 
onze kinderen willen straks nog in een prettig en gevarieerd bos wandelen.

Verloren: leesbril
Donderdagavond 23 oktober ben ik een 
leesbril verloren. Blauw frame alleen 
aan de bovenkant van het glas. Als u de 
bril gevonden hebt, wilt u dan contact 
opnemen met tel nr 06-53383651? 
Alvast bedankt!

Kienen Lieshout
De Katholieke Vrouwenvereniging Lies-
hout houdt op 31 oktober een kienavond 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof in Lies-
hout. Er is een jackpot bij het kienen. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
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Tennis

Tafeltennis

P R O G R A M M A
Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 2 november 
Gestel 1 - Nuenen 1  ......................... 14.30
OJC Rosmalen 2 - Nuenen 2  .......... 11.00
Nuenen 3 - Brabantia 2  ................... 12.00
EMK 2 - Nuenen 4  ........................... 11.00
Nuenen 5 - Brabantia 4  ................... 12.00
Nuenen 6 - Woenselse Boys 2  ........ 12.00
Nuenen 7 - Unitas ’59 6  ................... 10.00
SBC 5 - Nuenen 8   ............................ 10.00
Nuenen 9 - Nederwetten 4  ............. 10.00
Unitas ’59  10 - Nuenen 10  ............. 10.00
Nuenen VR1 - Buitenveldert VR2  . 12.00
VCB VR1 - Nuenen VR2   ................ 10.30
Nuenen VR3 - Pusphaira VR1  ....... 10.00 

EMK
Zondag 2 november 2014
EMK 1 - Tongelre 1   ......................... 14.30
EMK 2 - Nuenen 4   .......................... 11.00
EMK 3 - UNA 4   ............................... 11.00
EMK 4 - RKGSV 2   ........................... 13.00
UNA 5 - EMK 5   ............................... 12.00
Tongelre 4 - EMK 6   ......................... 12.00
HSE 3 - EMK 7   ................................. 12.15
Geldrop 8 - EMK 8   .......................... 12.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 1 november
Vet. Nederwetten - Best vooruit  ... 16.30
Zondag 2 november
ZSC 1 - Nederwetten 1  ................... 14.30
Nederwetten 2 - Best Vooruit 10  .. 11.00
HSE 2 - Nederwetten 3  ................... 10.30
Nuenen 9 - Nederwetten 4  ............. 10.00
Nederwetten Da1 - SVSOS Da1  .... 12.15
Nederwetten Da2 - RKGSV Da1  ... 10.00

v.v. Acht - EMK : 1 - 1
EMK moet bijna al zijn uitwedstrijden op kunstgras spelen. Dat was ook het 
geval bij de voetbalvereniging Acht. Een hoog botsende bal en een scheids-
rechter die elk duwtje als overtreding zag: daarmee had de toeschouwer het 
gevoel te kijken naar een veredelde wedstrijd zaalvoetbal. EMK had duidelijk 
moeite om zich aan te passen aan de kunstsprieten van Acht. Dankzij keeper 
Edwin Cuppen (‘man of the match’) bleef EMK overeind in de beginfase. 

Er was eerst een redding in de 9e mi-
nuut gevolgd door een andere in de 
14e minuut. In de daaropvolgende 
counter kon Ruud Bijsterveld zich vrij 
maken van de verdedigers en de doel-
man van Acht met een geplaatst schot 
passeren. EMK kwam iets beter in het 
spel, maar liet zich meeslepen in een 
kick en rush spel van de tegenstander. 
Het gemopper tegen de scheidsrech-
ter leverde uiteindelijk meer gele kaar-
ten op voor EMK in deze wedstrijd 
dan in alle 7 voorafgaande partijen. 
Door een misverstand in de verdedi-
ging van EMK kon Daniël Verkerk van 
v.v. Acht tamelijk makkelijk de gelijk-
maker scoren in de 38e minuut. In de 
43e minuut was er een geweldige re-
flex nodig van Mark van der Heijden, 
keeper van Acht om een volley van 
Ruud Bijsterveld te stoppen. Na een 
kwartiertje thee drinken en een preek 
van de coach ging het meteen beter 
met EMK. Direct na de aftrap was er 
een vlotte aanval met Ruud Bijsterveld 
en Rick van den Bogaard, waarbij deze 

laatste scoorde maar van het gejuich 
afgehouden werd door de assistent 
scheidsrechter van Acht wegens bui-
tenspel. EMK combineerde vlotter in 
de tweede helft. Gilles Franse die als 
verdediger in het team was gekomen 
gaf power in de diepte en kon soms tot 
de laatste linies van Acht opkomen. 
De verdedigers van Acht hadden de 
handen vol aan de aanvallers van 
EMK. De keeper van Acht zou zijn 
team tot drie keer toe behoeden voor 
achterstand. Het meest opvallend was 
een redding in de 64e minuut op een 
hard schot van Rick van den Bogaard; 
in de rebound plaatste Ruud Bijster-
veld de bal net naast de goal. Naar het 
einde toe probeerde EMK de winst 
naar zich toe te trekken, maar moest 
attent blijven op de spaarzame aanval-
len van Acht. Op basis van de tweede 
helft maakte EMK de meeste aan-
spraak op een overwinning, maar het 
scorebord bleef op 1-1 staan. In deze 
wedstrijd was een hoofdrol weggelegd 
voor beide goalkeepers. 

Ruud Bijsterveld op weg naar het doel van v.v. Acht.

RKSV Nuenen - Brabantia 3-4
In de eerste helft hebben de groenwitten de wedstrijd tegen de bezoekers 
uit Strijp verloren. Door ondermaats verdedigen kon RKVV Brabantia naar 
1-3 uitlopen. Ondanks een tomeloze inzet, waarbij Nuenen nog langszij 
kwam, werd in de 89ste minuut de genadeklap uitgedeeld.

In de beginfase moest Stijn van der 
Donk een redding verrichten op een 
schot van ‘Appie’ Azmani. Kort hier-
na, in de 8ste minuut kwam Nuenen 
aan de leiding. Na een lange bal door 
het centrum van de verdediging wist 
Mart van de Gevel verdedigers en kee-
per dusdanig te irriteren, dat hij de bal 
na de kluts voor het inschieten had, 
1-0. Lang heeft de pret van de voor-
sprong niet geduurd. Binnen vier mi-
nuten wisten Ferry Aerts en de uiterst 
efficiënte spits Appie Azmani de ach-
terstand in een 1-2 voorsprong voor 
de bezoekers om te buigen. Bij beide 
treffers ging de achterhoede niet vrij-
uit. Hierna kreeg Nuenen door Joep 
van Maasakkers een kans, maar de bal 
belandde op de paal. Ook Jerome Ha-
bets kreeg na een goede kopbal van 
Richard van Malten een levensgrote 
kans die hij om zeep hielp. Zoals zo 
vaak: als je zelf de mogelijkheden niet 
benut, weet de tegenstander daar ge-
past gebruik van te maken. In de 27ste 
minuut wist Leljas Achenteh gestuntel 
in de achterhoede af te straffen met 
een derde treffer 1-3. Het was uiterst 
zuur voor de thuisclub dat een prach-

tige vrije trap van Mart van de Gevel 
buiten bereik van Brabantia keeper 
Betting, via de onderkant van de lat, 
weer in het veld stuitte. 

Het eerste kwartier van de 2e helft 
bood weinig spektakel. Hierna werden 
de duels grimmiger, zodat scheidsrech-
ter van den Hurk op zijn qui-vive moest 
zijn. De warrig leidende scheidsrechter 
deed zijn uiterste best het duel niet te 
laten ontsporen. In de 72ste minuut 
werd een goede dieptepass van invaller 
Coen Jansen door Mart van de Gevel 
keurig afgerond, 2-3. In de 79ste mi-
nuut werd na een vrije trap van Mart 
van de Gevel hands gemaakt binnen de 
beruchte lijnen. Ondanks heftige pro-
testen van met name Stephanus Reker 
(gele kaart) wees arbiter van den Hurk 
naar de stip. Uiterst koelbloedig vol-
trok Mart van de Gevel het vonnis, 3-3. 
Nuenen wilde meer en toog volop ten 
aanval. Uitgerekend topscorer Joep van 
Maasakkers was tweemaal onfortuin-
lijk in uitzichtrijke positie. Het was 
Brabantia dat profiteerde en in de 89ste 
minuut door Bjorn Becker de eind-
stand op 3-4 bepaalde. 

Mart van de Gevel is Dries Addichi en Stephanus Reker te snel af 
(Foto: John van den Elsen).

Tennis een sport voor    
alle leeftijden
Dat tennis een sport is voor alle leeftijden bewezen deze twee KNLTB-com-
petitieteams van De Goudhoek afgelopen vrijdag 24 oktober.

Het 50+ competitieteam dat in de 1e 
klasse speelt, moest vrijdagmiddag 
minimaal gelijk spelen om het kampi-
oenschap in de wacht te slepen. Zij 
wonnen met 3-1 en dat betekende dat 
zij alle competitiedagen winnend af-
sloten en een welverdiend kampioen-
schap konden vieren.
Ook het 35+ competitieteam dat in de 
3e klasse speelt, kon vrijdagavond een 
feestje vieren. Zij hadden het kampi-
oenschap een week eerder al veilig ge-
steld, maar ook deze laatste competi-

tiedag wisten zij te winnen, waardoor 
ook zij ongeslagen kampioen zijn ge-
worden.
Tennis is een sport voor alle leeftijden. 
Er zijn competities en toernooien voor 
alle niveaus en u bent nooit te oud om 
te starten. Ook als u niet op wedstrijd-
niveau wilt spelen, maar gewoon voor 
de gezelligheid een balletje wil slaan, is 
Tennisverening De Goudhoek mis-
schien iets voor u. 
Neem eens een kijkje op de website: 
www.goudhoek.nl

Team 50+: Staand v.l.n.r.: Ben de Louw, Resy van Rijsewijk, Martien Vereijken. 
Zittend v.l.n.r.: Toos Wijffelaars, Anneke De Vries, Tiny Looymans.

Tomas Slingerland    
plaatst zich voor Almere
Zondag 26 oktober werden bij Tafeltennisvereniging Unicum de voorrondes van 
de meerkampfinales van de Nederlandse Tafeltennisbond NTTB Zuidwest ge-
speeld. De beste jeugdspelers konden zich hier kwalificeren voor een plaats in de 
Nationale Jeugdmeerkampen op 6 december in Almere. Tomas Slingerland uit 
Nuenen en Quinn van Rooij uit Geldrop, beide spelend voor TTV Unicum Geldrop 
wonnen bij de jongens pupillen en welpen en plaatsten zich zo voor Almere.

V.l.n.r. Tomas Slingerland (Nuenen), Yari van Rooij, Quinn van Rooij (Geldrop) 
van TTV Unicum.

VR1 verliest van kampioenskandidaat Eldenia VR1

Eldenia VR1 - Nuenen VR1 2-0

Nederwetten - 
Tivoli 1-0 
De eerste helft speelde zich voorna-
melijk af op de helft van Tivoli. Neder-
wetten creëerde veel kansen maar het 
vizier stond niet op scherp en zodoen-
de bleef de teller in de eerste helft op 
nul staan. Tivoli werd voornamelijk 
gevaarlijk uit een aantal corners maar 
ook zij wisten niet te scoren. Met de 
brilstand op het scorebord gingen de 
teams aan de thee. In de tweede helft 
speelde Tivoli aanvallender en gingen 
zowel Nederwetten als Tivoli vol voor 
de winst en dat leverde een groot aan-
tal spannende taferelen op voor beide 
doelen. Voor het publiek was dit na-
tuurlijk bijzonder aantrekkelijk. Uit-
eindelijk trok Nederwetten aan het 
langste eind. In de 83e minuut scoorde 
Erik Foolen op aangeven van Toon van 
Rooij de 1-0. Tivoli zette nog een keer 
nadrukkelijk aan en zorgde tot de laat-
ste seconde voor een spannende wed-
strijd. Drie belangrijke punten voor 
Nederwetten om aansluiting met de 
top te behouden. Volgende week kan 
Nederwetten, nu nummer vier, nog 
dichter naar de top schuiven in de uit-
wedstrijd tegen de nummer twee op 
de ranglijst ZSC uit Westerhoven.

Vanuit de thuiswedstrijd (vriend-
schappelijk 1-4 kansloze nederlaag) 
wist Nuenen dat de tegenstander furi-
eus aan wedstrijden begint. Op die 
manier brachten ze diverse tegenstan-
ders al binnen het half uur op een on-
overbrugbare achterstand. Nuenen 
nam de waarschuwing ter harte. Het 
speelde goed in de organisatie al had 
het moeite de bal lang in de ploeg te 
houden. Eldenia zette bij balverlies 
snel druk op de bal. Tot grote kansen 
leidde dat echter niet. Een afgekeurd 
doelpunt (buitenspel), enkele corners 
en vrije trap net buiten de zestien. 
Nuenen kon gaandeweg de eerste helft 

Eldenia timmert al jaren aan de weg als het om damesvoetbal gaat. De oppo-
nent uit Elden heeft een goede structuur staan met de jeugd als basis. Dat 
heeft zijn weerslag op het eerste elftal. Nuenen is nog niet zover maar doet 
het tot op heden verdienstelijk in de hoofdklasse.

een aantal malen onder de druk uit ko-
men. Dit leidde tot mogelijkheden 
voor Jochems, Meijer en Verheijen. 
Het kleine beetje geluk ontbrak daar-
bij. Rust dus 0-0.
De tweede helft startte als de eerste. 
Eldenia nam het initiatief, Nuenen 
wachtte af. Toch viel de beslissing in 
het eerste kwartier. Eerst stapte Nue-
nen naar voren bij een overduidelijke 
ingooi voor de groen-witten. Vrouwe-
lijke scheidsrechter Schaap zag dat 
echter anders. Eldenia was er als de 
kippen bij en bracht via de ingooi Har-
tendorf in stelling. Die profiteerde 
maximaal. 1-0. Vervolgens constateer-

de Schaap een overtreding van Dira in 
de 16. Strafschop. Het protest van de 
Nuenense speelsters baatte niet en op-
nieuw Hartendorf klaarde dit karwei. 
2-0. Nuenen was daarna zichtbaar van 
slag. Eldenia speelde een gewonnen 
partij en kreeg in het opvolgende 
kwartier nog twee flinke kansen. Daar-
bij had het zeker nog recht op een 
strafschop na een overtreding van 
Janssen maar nu bleef een fluitsignaal 
uit. Een goedmakertje. Eindstand 2-0. 
Een duel wat op cruciale momenten 
beslist is maar waarbij aangetekend 
moet worden dat Eldenia wel de ver-
diende winnaar was deze middag. Het 
veldspel van de ploeg uit Elden was 
simpelweg beter en had het overgrote 
deel van de wedstrijd het initiatief. Een 
echte kampioenskandidaat in deze 
zondag hoofdklasse. Nuenen speelt 
zondag opnieuw tegen een hoogvlie-
ger in de hoofdklasse. Tegenstander op 
De Oude Landen is dan Buitenveldert 
uit Amsterdam, aanvang 12.00 uur. 
 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!



Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
1 november 2014

Demonstraties, proeverijen, fashionshows enz.
Voor de kinderen zijn er 

leuke attracties en entertainment.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

KOOPZONDAG
2 NOVEMBER

Winkelcentrum WoensXL verandert in dierentuin
Op koopzondag 2 november zijn er vele dieren te bewonderen op winkelcentrum 

WoensXL. Zo staat er een dierenboerderij met meer dan 50 dieren nabij de Hema en kan 

er op pony’s worden gereden. Bij de knu� elfarm met diverse kleine en jonge dieren, kan 

met de diertjes (voorzichtig) worden geknu� eld. De uit Zuid Amerika  afkomstige Alpaca’s 

(berglama’s) worden door een hoeder door het winkelcentrum geleid. Dieren zijn leuk 

voor jong en oud blijkt steeds weer tijdens deze Beestenboel.

Winkelcentrum WoensXL is een van de grootste winkelcentra van Nederland en er kan 

droog worden gewinkeld. Tevens is het overzichtelijk en goed bereikbaar. Koopzondagen 

zijn er 2 keer per maand en wel op de eerste en laatste zondag van de maand. 

U kunt ons ook volgen via facebook.com/woensxl of aanmelden voor de nieuwsbrief via 

info@woensxl.nl. Voor meer informatie: www.woensxl.nl

BEESTENBOEL IN WOENSXL

WWW.WOENSXL.NL

 

MET ALLÉÉN 
DEZE WEEK NOG: 

KLUS- OF 
CADEAUKAART 
NAAR KEUZE 
T.W.V. 1 250,-*

 

Bekijk nu de nieuwe collectie in een 
van onze inspirerende keukenshowrooms.

Elke zondag geopend

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  
DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 
T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G  
BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 
T0493 441111 T013 5784444 

*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

 250,-*

T/M ZATERDAG 1 NOVEMBER INSPIRATIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS

NIEUWE 
COLLECTIE 

2015 IS
BINNEN

Kanaaldijk-Noord 105-107 | 5642 JA Eindhoven

www.vandemortelrecycling.nl

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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