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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. 

Van Hoogstraten Wonen 
te zien op RTL4
Drie weken geleden ontving Van 
Hoogstraten Wonen een mail van een 
productiemaatschappij in opdracht 
van RTL4. Ze wilden graag contact 
over deelname aan een nieuw woon-
programma. Dit woonprogramma ging 
van start op 25 oktober jl. Na een tele-
foongesprek bleken ze Van Hoogstra-
ten Wonen graag in het programma te 
willen hebben.
Het programma WoonTips is het nieu-
we inspirerende en sfeervolle woonpro-
gramma op RTL4. In het programma 
worden de laatste ontwikkelingen be-
licht op het gebied van wonen. Zowel in 
het huis als om het huis. WoonTips in-
formeert en inspireert de kijker met 
tips, nieuwe ideeën en interessante ont-
wikkelingen op het gebied van interi-
eur, exterieur, de gehele leefomgeving 
tot aan de financiële situatie.
A.s. zaterdag 8 november wordt het 
item met Van Hoogstraten Wonen 
uitgezonden op RTL4 om 15.30 uur. 
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Broodje 
Brandweer

Graffiti 
workshop:  
een GROOT 
succes!

B

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Nuenen massaal 
in de ban 
van dorpsquiz 
Hee doede mee?

‘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!

Koninklijke onderscheiding 
Han van Erp
Op zondag 2 november ontving dhr. Han van Erp, tijdens een jubileumcon-
cert van Drumfanfare Jong Leven, een Koninklijke onderscheiding in de 
graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Maarten Houben 
verrichtte om 15.30 uur de uitreiking van het lintje.

De heer Han van Erp (50 jaar), wonen-
de Hoge Tom 45, 5673 LW Nuenen: 
Decorandus heeft diverse verdiensten 
opgebouwd bij Drumfanfare Jong Le-
ven. Vanaf 1987 tot heden is Han lid 
van het bestuur, dus al ruim 25 jaar en 
al 40 jaar lid. In 1989 werd hij de 2e 
penningmeester. Deze taak vervulde 
hij tot februari 1994. Vanaf dat mo-
ment tot 31 december 2010 was hij de 
1e penningmeester. Van 1 januari 2011 
tot heden is hij wederom 2e penning-
meester. Tevens is hij 17 jaar vice-voor-
zitter geweest en is vanaf 11 februari 
2014 voorzitter van Drumfanfare Jong 
Leven.
Hij is één van de mede-oprichters van 
het clubblad dat sinds 1989 verschijnt. 
Hierna heeft hij ook jaren in de redac-
tie gezeten. Han is de organisator van 

de jaarlijkse feestavond, dit doet hij al 
vanaf 1992. Tevens is hij de grote ani-
mator en organisator van vele buiten-
landse reizen. Het onderhoud van het 
instrumentarium is vanaf 2003 tot he-
den ook in zijn handen. Begonnen als 
klaroenist en begin jaren 80 overge-
stapt naar de Bas en sinds ruim 10 jaar 
de trompet.
Tot slot is hij ook al vanaf 2003 lid van 
de spaarkascommissie en is hij lid van 
de muziekcommisie geweest tot 2011.
Als vrijwilliger is hij actief bij Bloem & 
Tuin, de jaarlijkse vlooienmarkt, boe-
kenmarkt en de donateursactie. Daar-
naast is Han vanaf 2004 tot 2013 
assistent trainer en leider van diverse 
jeugdelftallen (D t/m F) van de voet-
balvereniging RKGSV uit Gerwen ge-
weest.

Intocht Sinterklaas en feest in 
Het Klooster
Op zondag 16 november komt Sinterklaas aan in Nuenen. De stoet vertrekt 
zoals altijd rond 13.30 uur vanaf Sporthal de Hongerman. Burgemeester 
Maarten Houben en jeugdburgemeester Pim Rombouts ontvangen Sinter-
klaas en al zijn Zwarte Pieten op het bordes van Het Klooster. Daarna barst 
het Pietenfeest binnen de deuren van Het Klooster los! 

Ben jij al een echte Zwarte Piet? Doe 
dan de test en kijk of jij pakjes door de 
schoorsteen kunt doen, over daken 
kunt klimmen en pepernoten kunt 
gooien. Ben jij een Zwarte Piet, dan 
ontvang je een Pietendiploma! En er is 
meer: kom dansen, zingen en springen 
met de Muziekpiet. Hij draait de leuk-
ste plaatjes en maakt er een echt feest 
van en misschien danst Sint ook even 
mee! Ga ook knutselen in de pieten-
werkplaats. Er is van alles te beleven, 

kleurplaten maken, een pietenmuts 
vouwen, een echte mijter in elkaar 
knutselen..... Natuurlijk helpt Zwarte 
Piet mee om er een super creatie van 
te maken. Sint komt natuurlijk ook 
even kijken naar al jullie mooie knut-
selwerkjes. Kortom, het Pietenfeest in 
Het Klooster wordt een waar spekta-
kel! Jij bent er toch ook bij?

www.sinterklaasnuenen.nl
facebook.com/sinterklaasnuenen 

25 jaar Stoop Tuinen
Door Elwien Bibbe

ij een jubileum hoort geschiedenis. En die van het hoveniersbedrijf 
begon in augustus 1989. Na een aantal jaren werken als hovenier in 
loondienst begon Christian voor zichzelf. Eerst gewoon vanuit een 
appartement in de Antoon Kerssemakersstraat en met de machines 

op de plaats achter Club Vincent. En een jaar later op de Boord. “In een 
stalletje en een schuurtje”. Zestien jaar later en 4 bouwplannen verder 
kreeg hij eindelijk toestemming van de gemeente om op die plaats een 
woonhuis te bouwen en definitief zijn bedrijf te vestigen. “Maar de strijd en 
het lange wachten is het waard geweest”, vertelt Christian.

Christian Stoop Hoveniersbedrijf en 
Tuinontwerpbureau heet tegenwoordig 
kortweg: Stoop Tuinen. Het bedrijf telt 
11 medewerkers, waaronder Christian 
als directeur, een werkvoorbereider/
calculator, een tuin- en landschapsar-
chitect en 8 hoveniers. De hoveniers 
hebben allen hun eigen specialisme. 
“Vier houden zich bezig met de nieuwe 
projecten: de aanleg van de tuinen en 
de andere vier houden zich uitsluitend 
bezig met tuinonderhoud. Dat vinden 
de klanten prettig. Er is een vast aan-
spreekpunt. En de hovenier heeft bin-
ding met ‘zijn tuin’. 

“Het uitvoeringsniveau waarop wij 
tuinen aanleggen is hoog, vertelt 
Christian. “Een buitenruimte kun je 
op heel veel manieren aanleggen. 
Maar wij gaan altijd voor kwaliteit. We 
doen liever minder, maar dan wel 
goed. Het ontwerp van een tuin moet 
zo goed zijn dat ook het design van de 
tuin minstens 20 jaar mee kan. Een 
tuin moet het hele jaar attractief zijn 
en de gebruikte materialen moeten 
dat ook ondersteunen. Je kunt niet al-
les zo maar toepassen. In onze ont-
werpen is de verhouding tussen dood 
materiaal en planten heel belangrijk. 

Christian Stoop: “Elke klant heeft recht op een goed plan”.

Laat Nuenen het 
weten...
Al uw verenigingsnieuws, zakelijk 
nieuws en al het nieuws wat u vindt 
dat Nuenen moet weten.
Plaats gratis uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Om die juiste verhouding te bereiken, 
is het vaak verstandig ietsje meer geld 
uit te geven aan grotere bomen en 
planten, dan koop je als het ware tijd. 
Een tuin ziet er dan bij oplevering al 
volwassener uit. Elke klant heeft recht 
op een goed plan. ”

Stoop Tuinen realiseert zowel grote als 
kleine projecten. Van bedrijfstuin, 
stadstuin tot balkon. En de kleinere pro-
jecten doen ze met hetzelfde enthou-
siasme als de grotere. Op de website zijn 
hier veel voorbeelden van te bekijken. 
Stoop Tuinen zijn modern van uitstra-
ling, exclusief en stijlvol. Met een be-

planting die de sfeer maakt. Tuinen die 
het hele jaar door boeien. “In principe 
kunnen we elk type tuin maken. Maar 
een tuinkabouter zul je niet snel in onze 
tuinen vinden, grapt Christian. “En ie-
mand die een Japanse tuin wil, stuur ik 
graag door naar een collega.”

De komende maanden zal in Rond de 
Linde steeds een foto te zien zijn van 
een door Stoop Tuinen gerealiseerd 
project. En in de maand november is 
er spreekuur: iedereen kan langsko-
men op de Boord 9 voor een gratis 
tuinadvies. Wel even een afspraak ma-
ken. www.stooptuinen.nl 

Intocht 
Sinterklaas 

Nuenen 2013.

Bierruilbeurs 
Op zaterdag 8 november wordt voor de 
19e keer de Bavaria bierruilbeurs geor-
ganiseerd in Bavaria brouwerij café in 
Lieshout. Op deze ruilbeurs komen al-
leen artikelen die iets te maken hebben 
met bier, zoals glazen, pullen, viltjes, 
etiketten, bierdopjes, openers, lampen, 
en reclameborden. Van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Heuvel 5, Lieshout. De beurs 
wordt om 10.30 uur officieel geopend 
door Tijn Swinkels van Bavaria.
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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 9 t/m 15 november 2014 wordt gecollecteerd door de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

GRATIS      
PREVENTIEBIJEENKOMST    
17 NOVEMBER 2014
‘Laat je niet overvallen’ 
Voor ondernemers en medewerkers in de detailhandel en daghoreca.

Elke overval of winkeldiefstal is er één teveel, zeker omdat criminelen 
vandaag de dag het gebruik van geweld niet schuwen. Ook krijgen 
winkeliers steeds vaker te maken met afpersing. Om ondernemers en 
hun medewerkers te leren wat zij zelf kunnen doen om het risico op 
(winkel)criminaliteit te verkleinen, organiseren de gemeente Nuenen 
samen met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) een gratis preventiebijeenkomst ‘Laat je niet overval-
len’. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 17 november in het 
Klooster, Park 1 te Nuenen.

Meer informatie over het programma en aanmelden: 
www.laatjenietovervallen.nl

NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR….
Uit met ouders: kroegentocht voor ouders op vrijdag 21 november.
De gemeente Nuenen probeert het alcohol- en drugsgebruik door 
jongeren terug te dringen en het veilig uitgaan te promoten. De ge-
meente Eindhoven nodigt regelmatig ouders uit voor een ‘kroegen-
tocht’ op het Stratumseind in Eindhoven. Nuenense jongeren bezoe-
ken dit uitgaansgebied ook veel. Tijdens de kroegentocht bezoeken 
ouders vier cafés waar zij presentaties krijgen. Deze gaan over wat er 
gebeurt tijdens een stapavond en wat politie en café-eigenaren doen 
om alcoholmisbruik tegen te gaan. Ook wanneer uw kind nog niet 
uitgaat is het belangrijk dat u weet in welke omgeving uw kind later 
eventueel terecht komt. 

Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers van Nuenense jongeren 
van 15 tot en met 17 jaar. De avond is niet voor jongeren bestemd. 
Op vrijdag 21 november 2014 worden ouders/verzorgers om 17.30 
uur verwacht in het gemeentehuis van Nuenen. Rond 22.00 uur ver-
trekken we weer naar Nuenen. Voor busvervoer wordt gezorgd. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 
maandag 17 november 2014 bij m.vanonzenoort@nuenen.nl of tele-
fonisch via 040-2631671. Wacht niet te lang met aanmelden want er 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 24	oktober	2014	 Spegelt	45-47,	5674	CE	–	wijzigen	van	het	gebruik	
   ten behoeve van een event (RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 30	oktober	2014	 Stationsweg	6A,	5674	TS	–	verbouwen	van	
   monumentaalwoonhuis en herbouw berging 
   (Bouwen, Sloop, Monument, Kap).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 28	oktober	2014	 De	Doorn	12,	5673	LN	–	opstarten	van	een	
   haarwerk salon 
   (RO, afwijken van de bestemming).
Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 28	oktober	2014	 Berg	42,	5671	CC	-		wijzigen	van	het	gebruik	ten	
   behoeve van het vestigen van een Yoga praktijk 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 28	oktober	2014	 Constantijnstraat	45,	5671	XD	–	plaatsen	van	
   een overkapping en erfafscheiding (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.

kunnen maximaal 50 personen deelnemen. De deelname is gratis voor 
u, wij betalen de kosten. Om wachtlijsten te voorkomen en te zorgen 
dat we niet onnodig betalen vragen wij u alleen aan te melden wan-
neer u ook echt meegaat.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Parkeren en fietsen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 46 en 47 extra toe op het thema 
parkeren en fietsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Parkeren mag alleen: 
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod van kracht is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervakken,	

niet daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-

verbod valt. Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 
Parkeren is niet toegestaan op het trottoir; in plantsoenen; op grasvel-
den of andere groenvoorzieningen; voor een inrit of uitrit; op een ge-
handicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart. 

Wist u dat:
•	 voor	het	gehele	centrum	een	parkeerverbodzone	geldt?	Dit	houdt	

in dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken! 
•	 u	een	boete	riskeert	van	€370,-	voor	het	ongeoorloofd	parkeren	

op	een	gehandicaptenparkeerplaats?

Fietsen
Fietsers moeten gebruik maken van de verplichte fietspaden. Wanneer 
een verplicht fietspad ontbreekt, moeten zij de rijbaan gebruiken. 
Fietsen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het 
Parkhof is niet toegestaan, omdat dit tot gevaarlijke situaties voor het 
winkelende publiek kan leiden. Voetgangerszones herkent u aan de ter 
plaatse aanwezige verkeersborden. 

Wist u dat u een boete riskeert van:
•	 €	55	als	u	toch	fietst	op	het	trottoir.
•	 €	95	als	u	met	een	bromfiets	op	het	trottoir	rijdt.	

De regels zijn terug te vinden in het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 (RVV 1990). De BOA’s zijn bevoegd om overtredin-
gen van de genoemde regelgeving over parkeren en fietsen te bekeuren. 
Als u vragen heeft over dit artikel of een melding wilt doen naar aan-
leiding van dit artikel, dan kan dat via het nummer 2 631 631. Een 
melding kunt u ook doen via ons meldpunt op www.nuenen.nl.
 

NIEUWE ‘KEUR’ (VERORDENING) 
BRABANTSE WATERSCHAPPEN
Minder regels voor wonen of werken bij water 
Belangrijk nieuws voor iedereen die in de buurt van water woont of 
werkt: de Brabantse waterschappen werken aan een nieuwe ‘keur’ 
(verordening) met minder regels. Gemeenten, grondeigenaren, beheer-
ders en particulieren hebben met deze regels te maken bij werkzaam-
heden maar ook bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen. 

Daarom is het van belang om te weten dat de nieuwe keur tot en met 
woensdag 19 november ter inzage ligt. Belanghebbenden kunnen tot 
die tijd reageren (inspraak). De waterschapsbesturen nemen binnen-
gekomen reacties mee in hun overwegingen. De uniforme keur wordt 
vervolgens in heel Brabant op 1 maart 2015 van kracht.
Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl 

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

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•
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‘Nuenen aan zee’
Feestelijke presentatie nieuwe 
cd van Dwarsgetuigd 
Nuenen is over Maas en Dommel nu alleen met een kano vanuit zee bereik-
baar, maar dat kan in de toekomst veranderen. In het titellied van de nieuwe 
cd ‘Nuenen aan zee’ loopt Zingerij Dwarsgetuigd daar alvast op vooruit. 

________________________________ 

“Rap-shanty: 
Wij varen dwarsgetuigd, 
geen golf is ons te hoog. 
Geen zee is ons te ruig, 

wij blijven nimmer droog. 
Zeiknat”.

________________________________ 

Dwarsgetuigd zal de nieuwe cd aan 
burgemeester Maarten Houben over-
handigen tijdens een concert in Het 
Klooster. De feestelijke presentatie 
van ‘Nuenen aan zee’ is gratis toegan-
kelijk voor iedereen en vindt plaats op 
zondag 23 november om 14.00 uur. 
Aan deze muzikale middag werken 
mee: wereldmuziekkoor Keskedee en 
de mannen van Alle Hens.

‘Nuenen aan zee’ bevat 23 nummers 
en is de derde cd van Dwarsgetuigd. 
De ballade ‘Nuenen aan zee’ is ge-
schreven door Wim Berkenbosch en 
de muziek is van Horst Rickels, de 
muzikaal leider van het koor. Op de 
cd staat ook de eerste rap-shanty van 

de wereld: Zeiknat. Dit lied zou zeker 
nu nog tussen de masten op het dek 
van de zeilschepen gezongen kunnen 
worden. Jammer dat de grote zeilvaart 
niet meer bestaat……

Horst Rickels op accordeon 
met enkele maten van Dwarsgetuigd

 op de eerste Nuenense verenigingenmarkt 
(foto Cees van Keulen). 

De maten van Dwarsgetuigd zingen 
anno 2014 met volle overtuiging: “Wij 
varen dwarsgetuigd, geen golf is ons te 
hoog. Geen zee is ons te ruig, wij blij-
ven nimmer droog. Zeiknat”. Want 
Zeiknat is het lot van de zeeman! Dit 
eerste rap-zeemanslied ter wereld ver-
haalt over het leven van de zeeman, 
nat op zee en nat aan de wal. En de be-
langstellende luisteraar voelt de drang 
om mee te doen. Gewoon doen dus, 
want het motto van Dwarsgetuigd 
luidt: Horen, zien en….meezingen. 

Zingerij Dwarsgetuigd is een shanty-
koor dat in 1997 startte met een twin-
tigtal leden, ook wel maten geheten, 
en heeft nu ruim 40 maten aan boord. 
De Zingerij brengt op beeldende en 
meeslepende wijze zeemansliederen 
en shanties ten gehore. Meestal zijn 
dat traditionele liederen uit de zeil- en 
visvaart, gezongen in het Nederlands, 
maar ook in het Engels, Duits en 
Frans. Inmiddels behoren ook heden-
daagse liederen tot het repertoire. 
Het koor treedt regelmatig op in Ne-
derland en Duitsland en heeft aange-

paste programma’s voor optredens bij 
verenigingen, verzorgingshuizen en 
de Zonnebloem. Bij de komst van de 
eerste Hollandse nieuwe haring op de 
Nuenense markt staat het koor elk jaar 
klaar met een toepasselijk optreden.
De naam Dwarsgetuigd houdt ver-

band met de dwarsgetuigde zeilsche-
pen, waarop destijds de shanties wer-
den gezongen. Dwarsgetuigd is ook 
een hint naar Nuenen, waarvan de 
(oorspronkelijke) bewoners bekend 
staan om hun wat dwarse karakter en 
gedrag. www.dwarsgetuigd.nl



  

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 
donderdag 6 t/m woensdag 12 november

Er is weer volop Wild!!!
 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

TAS VOORDEEL!!!
Hamburgers 
“Puur runds, eigen keuken”
4 stuks ............................................4,00
Cool Kool
100 gram .........................................1,75
Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenham salade  gratis
Rib Eye reepjes
100 gram .........................................2,20
Kalfs saucijzen
4 stuks ..............................................5,00
Spek en Bonen
“Lekker roerbak gerecht”
100 gram .........................................1,25

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Acties week 45: geldig van maandag 3 t/m zaterdag 8 november 2014

ACTIETAS:
• 1 Roomboter - amandelstaaf
• 6 Rozijnenbollen
• 2 Speculaasbrokken
• 1 Brood naar keuze
   € 9,45
_____________________________________________________

Bienenstich kersen 
  nu  € 12,95
_____________________________________________________

Taai - taai 
(met of zonder suiker)   5 + 1 gratis
_____________________________________________________

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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

Hollandse bospeen
per bos 0,99

Sante aardappelen
per zak 1,49

Zuurkool panklaar
hele kilo 0,99

Wokgroenten speciaal
1/2 kilo 1,49

Champignons
per bakje 0,69

Clementine
12 stuks 1,99

Cabbage salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Geldig t/m zaterdag 15 november

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

19
92

2

Maandag gesloten      Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur      Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

19
92

2

Maandag gesloten      Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur      Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Van Hoogstraten Wonen
komt in het nieuwe RTL4 

programma WoonTips

U kunt ons zien op 
zaterdag 8 november a.s. 
om 15.30 uur op RTL4!

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 

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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



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.

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06 - 28 83 26 82

JENL
administratie.nl 

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

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

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

www.fysiotherapiehendrix.nl | Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen
FYSIOTHERAPIE MET EEN NIEUWE VISIE

Oedeem & Oncologie
Steunkousen

Tape Technieken
Ook buiten kantooruren

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

25% 
25% 
25% korting

Uw Cedeko dealer:

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

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

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

25% 
25% 
25% korting

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

Uw Cedeko dealer:

Nu ook 25% korting op Cedeko’s elektrisch bediende: Houten Jaloezieën, Dubbel Rolgordijnen, 
Finesse en Rolgordijnen. Elektrische bediening nu al leverbaar vanaf € 85,- meerprijs. 
Actieperiode: vanaf heden t/m 30 november 2014. Vraag uw Cedeko dealer naar de voorwaarden.

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

· Houten Jaloezieën
· Rolgordijnen
· Dubbel Rolgordijnen
· Plissé en Duoshade
· Finesse
· Horizontale Jaloezieën
· Verticale Jaloezieën
· Paneelgordijnen
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zig met hun computerbestanden met 
gegevens over geboorten, huwelijken 
en overlijden van vele voorouders in 
Nuenen en Noord-Brabant. Voor de-
genen die geen voorouders hebben in 
Nuenen of Noord-Brabant is er ook 
veel informatie! Kinderen zijn ook van 
harte welkom. Voor hen zijn er specia-
le formulieren om gegevens van ou-
ders en grootouders in te vullen.
Kom langs op zaterdag 8 november, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 te 
Nuenen 

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

Broodje Brandweer
Door Elwien Bibbe

o’n honderd 65-plussers bezochten op woensdag 29 oktober de 
Nuenense brandweerkazerne voor een gratis lunch en een goed 
gesprek over brandveiligheid. Aan iedere tafel zat een brandweer-
man of vrouw aan wie de bezoekers vragen konden stellen. Een van 

de bezoekers vertelde: “Wat ik vandaag heb geleerd is dat je reuk weg is , als 
je slaapt. Dus van een rooklucht word je niet wakker. Dat wist ik niet. Rook-
melders aanschaffen is dus een must.”

De meest voorkomende brandoorza-
ken bij senioren zijn vlam in de pan, 
roken, kaarsen en het op de standby-
knop laten staan en verkeerd gebruik 
van elektrische apparaten. Nederland 
kent jaarlijks 6000 woningbranden 
met 600 gewonden tot gevolg. Omdat 
de levensverwachting toeneemt en 
meer mensen langer zelfstandig wo-
nen, is de verwachting dat het aantal 
slachtoffers bij brand de komende ja-
ren zal stijgen. Daarom is er dit jaar 
tijdens de Nationale Brandpreventie-
weken aandacht voor zelfstandig wo-
nende senioren.
Dimitry de Wit was een van de aanwe-
zige brandweermannen. Hij kwam 
met een aantal krachtige adviezen: 
Hedendaagse interieurs branden snel. 

Zorg dus dat je de vluchtweg kent en 
neem niets mee. Hang rookmelders 
niet op in de keuken, maar op de 
vluchtwegen. En controleer ze regel-
matig. En: rookmelders gaat niet lan-
ger dan 10 jaar mee. Ze dienen dus tij-
dig vernieuwd te worden. 

Broodje Brandweer is een nieuwe ac-
tiviteit van de brandweer in Brabant. 
Eric Kuijten: “Meestal worden wij ge-
vraagd om bij het KBO of een andere 
vereniging iets te vertellen over brand-
preventie. Maar nu zijn wij het, die de 
mensen uitnodigen. We krijgen leuke 
reacties.”
Na afloop konden de bezoekers de 
placemats met daarop de tips mee 
naar huis nemen.

Dimitry de Wit praat met inwoners van Nuenen.

NUENEN • GERWEN • NEDERWETTEN

HEEMKUNDEKRING

Terug in de tijd….

op zoek naar uw voorouders!
Op zaterdag 8 november van 11.00 tot 14.00 uur organiseert heemkunde-
kring De Drijehornick samen met de afdeling Kempen & Peelland van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en met medewerking van 
Seniorweb in de nieuwe Bibliotheek Dommeldal te Nuenen een vrije inloop 
met extra aandacht voor genealogie ofwel stamboomonderzoek.

Het is een zeer oude hobby die door de 
komst van de computer en internet 
een nieuwe impuls heeft gekregen. 
Vroeger moest men heel veel reizen 
naar archieven, tegenwoordig kan 
men ook thuis met de computer op in-
ternet veel vinden over uw voorouders 
en uw familie uit het verleden.

Wilt u daar meer over weten?
Kom dan op 8 november naar de bi-
bliotheek. Medewerkers van de NGV 
en De Drijehornick zijn dan aanwezig 
om u wegwijs te maken bij het zoeken 
naar informatie over uw familie. Er 
zijn voorbeelden hoe u gegevens kunt 
vinden en hoe die te ordenen met 
schema’s en computerprogramma’s. 
Ook is een aantal genealogen aanwe-

Gratis   
informatie-
bijeenkomst 
senioren 
Rabobank Peel Noord organiseert 
op 20 november een informatie-
bijeenkomst voor senioren. Tijdens 
deze bijeenkomst zal ook notaris 
Harry van Rooij van notariskantoor 
Van Thiel & Van Rooij als gastspre-
ker een bijdrage leveren. 

Heeft u vragen over fiscaal aantrekke-
lijk erven, schenken of sparen? Of zou 
u graag meer willen weten over wat er 
komt kijken bij het verkopen van uw 
woning en een eventuele verhuizing 
naar huurwoning of verzorgingshuis? 
Of over de mogelijkheden van een tes-
tament bij leven? Meldt u zich dan aan.
De bijeenkomst vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk, 
Otterweg 29. Ontvangst 18.30 uur, 
aanvang 19.00 uur en einde 21.30 uur.
Deelname is gratis. 

Aanmelden kan via e-mailadres Mar-
keting@peelnoord.rabobank.nl of te-
lefoonnummer (0492) 39 19 19, onder 
vermelding van uw naam, telefoon-
nummer, indien aanwezig uw mail-
adres en het aantal personen waarmee 
u wilt deelnemen.

Muziek op Weverkeshof

The Stews
Een vijftal studenten van het Odulphus lyceum vormden gedurende hun studie-
tijd met elkaar the Stews. Na hun schooltijd werd de band ontbonden. Na diverse 
muzikale omzwervingen hebben de bandleden na velen jaren elkaar weer gevon-
den. The Stews waren herboren.
De inspiratiebronnen waren en zijn nog steeds de Beatles, The Rolling Stones en 
The Who. The Stews spelen eveneens een groot aantal blues nummers. Frans 
van de Camp, drums; Hans Hendrich, ritmegitaar; broer & zus Harry & Kootje 
Schilders, zang; Toon Segers, bas; Lex Teurlings, sologitaar. Zondagmiddag 9 
november; aanvang:14.00 uur. Vrij entree.
www. weverkeshof.nl

Lions Club Nuenen    
helpt Stichting Speelkr8
Speelkr8 zamelt gebruikt en nieuw speelgoed in voor kinderen van circa 1500 
gezinnen in de bijstand of de schuldsanering. Na de inzameling moet het 
speelgoed nog worden gesorteerd, gerepareerd, en schoongemaakt. Dan gese-
lecteerd op leeftijd, geslacht en behoeften van kinderen. De komende weken 
helpen diverse leden van de Lions Club Nuenen hierbij. Daarnaast heeft de 
club een behoorlijke lading speelgoed en knutselspullen aangeboden.

Speelkr8 bestaat sinds 2005. Het van 
oorsprong Nuenense initiatief helpt 
inmiddels gezinnen in meer dan 20 
gemeenten. Door het aanbieden van 
speelgoed en fietsen draagt Speelkr8 
bij aan een leuke decembermaand 
voor kinderen uit gezinnen in een las-
tige financiële situatie. “Het motto van 
Lions Nuenen is dit jaar: We Serve … 
We Care”, vertelt Anne-Marie Pors, 
president van de club. “Het helpen van 
Speelkr8 past daar uitstekend bij. 
Onze leden staan graag klaar om de 
handen uit de mouwen te steken.”
Met de organisatie van een wijnproeve-
rij bij Van Eyck Wijnkelders in Hel-
mond hebben de leden van Lions Club 
Nuenen een mooi bedrag ingezameld. 
Dit geld is in samenwerking met Schel-

lens Speelgoed uit Nuenen ingezet voor 
de aanschaf van speelgoed ter waarde 
van een paar duizend euro, waaronder 
heel veel knutselspullen. Karen Cosijn, 
voorzitter van Speelkr8: “Aan knutsels-
pullen is altijd een groot gebrek. Deze 
gaan immers thuis al op en kun je niet 
half verbruikt aan ons schenken. We 
zijn daarom super blij met de bijdrage.”
De inzameling voor 2014 is inmiddels 
gesloten, maar fietsen zijn nog van 
harte welkom bij Speelkr8. Stuur een 
mailtje naar fiets@speelkr8.nl voor 
meer informatie. Zelf een handje hel-
pen bij het sorteren, repareren en 
schoonmaken kan ook: vrijwilliger@
speelkr8.nl. En in 2015 volgt er na-
tuurlijk weer een inzameling voor de 
decembermaand.

Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Steek energie       
in uw energielabel!
Over de zin en onzin van labels, keurmerken en certificaten discussiëren we heel 
wat af in Nederland. Op veel gebieden zie je door de keurmerk-bomen het bos 
niet meer. Bij het fenomeen ‘energielabel voor woningen’ is de kogel een tijdje 
geleden al door de kerk gejaagd. Discussie gesloten dus. Per 1 januari 2015 riske-
ren woningeigenaren een boete als bij verkoop, verhuur of oplevering van hun 
woning zo’n label ontbreekt. Die boete kan oplopen tot € 400,--, dus ik zou zeg-
gen: steek toch maar wat energie in het energielabel.

Het energielabel geeft met klassen (A++ tot en met H) en kleuren (donkergroen 
tot en met rood) aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking met soort-
gelijke huizen. Een huis met label A++ (donkergroen) is zeer zuinig. Bij ener-
gielabel G (rood) draaien de gas- en elektriciteitsmeters op volle toeren en rinke-
len de kassa’s bij de energieleveranciers. Omdat woonlasten voor een flink deel 
uit energiekosten bestaan, is het zeker niet onzinnig om je als koper of huurder te 
oriënteren op de energiezuinigheid van de woning. 

De eerste stap in het labelproces wordt vanaf 1 januari 2015 gezet. Binnen een 
periode van 5 weken ontvangen zo’n 5 miljoen huiseigenaren van de rijksover-
heid een brief met het voorlopige energielabel dat aan hun woning wordt gehan-
gen. Dit voorlopige label is een indicatie van de energielabelklasse op basis van de 
gegevens van het pand zoals die bij de overheid bekend zijn. Deze indicatie vol-
staat niet op het moment van overdracht, daarvoor moet een woningeigenaar zelf 
online een definitief energielabel aanvragen via de site www.energielabelvoorwo-
ningen.nl Let op: deze site gaat pas vanaf 1 januari live, er is nu nog niets te zien.

Na inloggen met DigiD kunt u de woninggegevens aanpassen, vragen beant-
woorden over extra maatregelen die u mogelijk hebt genomen op het gebied van 
energiebesparing, de bewijzen hiervan (facturen, foto’s, bouwtechnisch rapport) 
uploaden en een erkend deskundige kiezen die de aanvraag gaat controleren. Die 
controle is digitaal, dus de deskundige komt niet langs. Na goedkeuring van de 
aanvraag ontvangt de woningeigenaar het definitieve energielabel. Dit energiela-
bel wordt automatisch geregistreerd en moet overhandigd worden bij verkoop, 
verhuur en oplevering.
Echter ik adviseer iedereen die zijn woning heeft verkocht waarbij de overdracht 
plaatsvindt in de eerste twee weken van januari 2015 nu een volledig EPA-certi-
ficaat aan te vragen. De validatie nieuwe stijl zal voor die tijd niet functioneren. 
Zo voorkomt u eerdergenoemde boete. 

Bij het aanvragen van een definitief energielabel is het dus belangrijk dat u goed op 
een rij hebt welke maatregelen er zijn genomen om het verbruik te beperken. Dan 

gaat het om zaken als glastype in leef- en slaapruimten, de isola-
tie van gevel, dak en vloer, het besparend vermogen van ver-

warming en warmwatervoorziening, de aanwezigheid van 
zonnepanelen en zonneboiler, etc. Uiteraard kunt u bij 
dit alles zo nodig geholpen worden door uw makelaar. 
 

Voor niets gaat alleen de zon op, ook in Nederland. 
Het online registreren van een voorlopig energielabel 
gaat vermoedelijk enkele tientjes kosten; een definitief 

label gaat gemiddeld € 200,- kosten, dat is mede afhanke-
lijk van het type woning. Voor de verkoper een extra last, 

maar bij een gunstig energielabel een extra verkoopargu-
ment. Voor de koper is het label een extra informatie-

bron. Ook hier geldt echter, net als bij het benzine-
verbruik van personenauto’s: uw gebruik bepaalt 
mede het verbruik.

Scouts gaan veilig op pad
De wintertijd is ingegaan. Het wordt vroeg donker en over een paar weken 
fietsen de leden van Scouting Rudyard Kipling na een draaidag in de bossen 
aan de Papenvoortse heide in het donker naar huis. De scoutinggroep vindt 
veiligheid erg belangrijk. Daarom hebben zij afgelopen zaterdag in samen-
werking met de Nuenense vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland aan-
dacht besteed aan fietsverlichting.

De fietsverlichting actie wordt georga-
niseerd door de vrijwilligers van Veilig 
Verkeer Nederland uit Nuenen. Zo 
stonden zij vorige maand in het Park-
hof en staan zij eind november bij het 
Kernkwartier. Ook bezoeken zij de 
Nuenense scholen om daar de fietsen 
van de leerlingen uit groep 7 en 8 te 

controleren en waar nodig te repare-
ren. Alle scoutingleden waren afgelo-
pen zaterdag op de fiets naar de scou-
ting gekomen. De beide lampen 
werden gecheckt net als de reflectoren 
en de remmen. De handige vrijwilligers 
vervingen kosteloos de batterijen, 
voerden kleine reparaties uit en er zijn 
vele bellen geplaatst. De scouting is blij 
met dit initiatief van de vrijwilligers 
want zij vinden veiligheid erg belang-
rijk. Wanneer de scouts in het donker 
lopen of in een grote groep fietsen dra-
gen zij veiligheidshesjes. Ook wanneer 
de kinderen naar scouting fietsen of 
weer naar huis gaan moet dit veilig zijn. 
Dankzij deze actie kunnen de scouts 
veilig op pad. Kijk voor meer informa-
tie over de scouting op www.rudyard-
kipling.nl en voor de fietsverlichtings-
actie op http//nuenen-ca vvn.nl 

Z
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Nieuw orgel voor kerkelijk 
centrum De Regenboog
Op zondag 9 november neemt de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN) 
een nieuw pijporgel in gebruik. Het nieuwe orgel is aan de PGN geschonken 
door de ‘Stichting Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts’. De Pro-
testantse Gemeente is ontzettend blij met deze bijzonder ruimhartige 
schenking!!

Uitzendingen LON-TV
De Raadsvergadering van donderdag 6 november wordt rechtstreeks uitge-
zonden. Aanvang: 14.00 uur, eindtijd onbekend. Wist u dat u oude raadsver-
gaderingen nog terug kunt kijken? Deze vindt u op de website van de ge-
meente Nuenen: 
www.nuenen.nl/UitzendingenRaad

Vanaf zondag 2 november in het programma Nuenen-Nu:
•	 Broodje	bij	de	brandweer:	voorlichting	over	brandpreventie	aan	65	plussers
•	 Nieuw	raadslid:	Hans	Spijkerman	(VVD)
•	 Biljartvereniging	Apollo	viert	50-jarig	bestaan
•	 Gerwen	kermis,	een	feest	voor	het	hele	dorp
•	 Terug	van	weggeweest:	Wa	vinde	gij?	

Deze	uitzending	vindt	dagelijks	plaats	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	21.00	en	
23.00	uur.	Ook	is	het	programma	te	volgen	via	de	livestream	op	www.om-
roepnuenen.nl.	Tevens	vindt	u	op	deze	site	actuele	nieuwsberichten	en	kunt	
u	oude	filmpjes	terugkijken.	

Heeft u een idee of een tip voor een reportage? 
Wij	horen	graag	van	u!	Onze	studio	in	het	Klooster	is	dagelijks	geopend	van	
10.00	tot	12.00	uur.	Loopt	u	gerust	even	binnen.	Of	stuur	een	e-mail	naar:	
tv@omroepnuenen.nl.

Het	 betreft	 een	 Verschueren/Steen-
dam	orgel	met	2	manualen	en	een	vrij	
pedaal.	Het	 beschikt	 over	 9	 registers	
(stemmen)	en	een	tremulant.	Het	or-
gel	 is	 in	 1983	 door	 orgelmaker	 Ver-
schueren gebouwd voor de muziek-
school	 in	 Emmen.	 Orgelmakerij	
Steendam	 uit	 Roodeschool	 heeft	 het	
orgel	 grondig	 gereviseerd	 en	 tevens	
uitgebreid met twee registers en een 
tremulant.	De	organisten	van	de	PGN	
beschikken	met	dit	nieuwe	orgel	over	
veel	 meer	 mogelijkheden	 om	 de	 ge-
meentezang	 goed	 te	 begeleiden	 en	
interessante(re)	 orgelstukken	 ten	 ge-
hore	te	brengen.	Ook	voor	concerten,	
die	 regelmatig	 in	 De	 Regenboog	
plaatsvinden,	 zal	 dit	 nieuwe	 instru-
ment	absoluut	een	toegevoegde	waar-
de betekenen!

Het	wordt	 op	 9	 november	 om	 10.00	
uur	dan	ook	een	feestelijke	kerkdienst	
rondom de ingebruikneming van het 
nieuwe	orgel.	In	aanwezigheid	van	be-
stuursleden	 van	 bovengenoemde	
Stichting	zal	het	orgel	worden	overge-
dragen	aan	de	PGN.
De	orgeladviseur,	die	de	orgelcommis-
sie	steeds	met	raad	en	daad	heeft	bij-
gestaan,	ir.	Henk	Kooiker,	zal	een	kor-
te	 toelichting	 geven	 en	 de	 diverse	

mogelijkheden	van	het	orgel	laten	ho-
ren.	Ook	orgelmaker	Steendam	zal	bij	
de ingebruikneming van zijn ‘werk-
stuk’ aanwezig zijn.
Na	deze	kerkdienst	volgt	er	een	infor-
meel	‘koffieconcert’	van	circa	een	half	
uur	 waarin	 de	 organisten	 zullen	 on-
derstrepen	dat	Protestantse	Gemeen-
te én organisten er met dit instrument 
geweldig	op	vooruit	zijn	gegaan!!	

IVN wandeling in de Biezen
IVN	Laarbeek	organiseert	zondag	9	november	een	wandeling	in	de	Biezen.	In	dit	
natuurgebied	zijn	de	laatste	jaren	stuwen	aangelegd,	duikers	verhoogd	en	sloten	
gedempt.	Verder	probeert	men	hier	een	rijke	insectenwereld	te	verkrijgen	door	
dood	hout	te	laten	liggen.	De	route	voert	door	onherbergzaam	en	vochtig	na-
tuurgebied.	Laarzen	of	hoge	schoenen	zijn	nodig	voor	deze	wandeling.	Start	om	
10.00	uur	bij	de	woning	De	Biezen	5	in	Aarle-Rixtel.	De	wandeling	van	4,5	km	zal	
ongeveer twee uur duren.

Foto door Gerrit Post

Musical in De Regenboog

‘Ruth, van  
graf tot wieg’
Met	 een	 groep	 van	meer	 dan	 50	 en-
thousiaste mensen uit de Adventskerk 
en	de	Ontmoetingskerk	in	Eindhoven,	
is	hard	gewerkt	om	een	fraaie	musical	
te	kunnen	neerzetten.	In	het	voorjaar	
zijn	 er	 al	 verschillende	 uitvoeringen	
geweest	 en	 de	 Raad	 van	 Kerken	 van	
Nuenen	 heeft	 het	 mogelijk	 gemaakt	
dat	deze	musical	nu	ook	in	Nuenen	te	
zien	zal	zijn.
Dit	 verhaal	 neemt	ons	mee	naar	 een	
tijd van diepe crisis. Want er is hon-
gersnood	 in	 het	 ‘broodhuis’	 Bethle-
hem.	Maar	het	kan	nog	erger,	want	al	
snel	 staan	 Naömi,	 Orpa	 en	 Ruth	 bij	
het	 graven	 van	 hun	 mannen.	 Hoe	
overleef	 je	 een	 crisis?	 Wie	 zijn	 jou	
trouw en wie ben jij trouw? 
Beleef	het	mee	 in	 ‘Ruth,	 van	graf	 tot	
wieg’.	 In	De	 Regenboog,	 op	 zaterdag	
15	november,	om	19.30	uur.	Gespeeld	
zonder	pauze	duurt	de	musical	tot	on-
geveer	21.15	uur.	Er	zal	aan	de	uitgang	
een	collecte	zijn	om	de	kosten	te	dek-
ken.	Programmaboekjes	met	informa-
tie	en	de	liedteksten	kosten	€	1,-.
Uitgevoerd met vierstemmige koor-
zang,	 fantastische	 muzikale	 begelei-
ding	 en	 uiteraard	 levensecht	 toneel	
wordt	het	verhaal	 tot	 leven	gebracht.	
Muzikale	leiding	ligt	bij	Willemijn	van	
den	Berg	en	de	regie	is	in	handen	van	
Dicky	Zeilstra.	De	musical	‘Ruth,	van	
graf	tot	wieg’	is	een	musical	geschre-
ven	door	Gerard	van	Midden	en	Erik	
Idema.	De	muziek	 is	van	Gerard	van	
Amstel.	 Ieder	wordt	 van	harte	uitge-
nodigd om te komen kijken.

Raad	van	Kerken	Nuenen	c.a.

Jonge onderneemster    
met eigen beautysalon

Patty van Dongen in haar Beautysalon 
Bella-Diva.

10% korting
op alle gezichtsbehandelingen, 

geldig t/m december 2014. 
Géén vervoer? 

Gratis ophalen binnen Nuenen mogelijk!

Noorderklamp 44, 5673 BH, Nuenen, 
06-30402265, www.beautysalonbella-diva.nl

Jumbo Ton Grimberg lanceert 
grootse Straatloterij
Op maandag 10 november gaat de Jumbo Ton Grimberg Straatloterij van 
start, een spectaculaire loterij waarbij klanten wekelijks kans maken om het 
aankoopbedrag van hun boodschappen terug te verdienen. Per week trekt 
de notaris een postcode in Nuenen. Wie in deze week boodschappen heeft 
gedaan én de juiste postcode heeft (gekozen), wint. Zo zijn de boodschap-
pen voor een hele straat in een week dus helemaal gratis!

Hoe werkt de loterij?
Meedoen werkt eenvoudig, want de 
kassabon	 geldt	 voor	 klanten	 meteen	
als	 hun	 lot.	 Na	 het	 afrekenen	 zet	 de	
caissière	 een	 stempel	 op	 de	 bon	 en	
vult	 daarop	 de	 postcode	 in	waarmee	
de	 klant	wil	meespelen.	Dat	 kan	 zijn	
eigen postcode zijn, maar ook een an-
dere	 zolang	die	postcode	maar	voor-
komt	 in	 de	 gemeente	 Nuenen.	 Ook	
klanten	 die	 niet	 in	 Nuenen	 wonen,	
kunnen	meespelen.
Een	actieweek	loopt	steeds	van	maan-
dag	t/m	zondag.	Op	maandagochtend	
wordt	in	de	winkel	de	winnende	post-
code van de voorgaande actieweek ge-
publiceerd.	Daarnaast	worden	de	win-

nende postcodes bekend gemaakt op 
de	 Facebook-pagina	 van	 de	 winkel	
(facebook.com/JumboTonGrimberg)	
en op donderdag met een advertentie 
in ten minste een van de Nuenense 
weekbladen.
Wie	prijs	heeft	-	dus	een	kassabon	met	
een	kloppende	postcode	in	combina-
tie met de juiste aankoopdatum - ont-
vangt een cheque ter waarde van het 
volledige	 aankoopbedrag.	 Hiermee	
kunnen weer nieuwe boodschappen 
worden gedaan.

Extra prijzen
Elke	week	vindt	 een	 tweede	 trekking	
plaats	voor	een	extra	prijs	(geen	geld-
prijs).	 Zo	 maakt	 iedereen	 dus	 nóg	
meer	 kans	 om	 te	winnen.	De	 Jumbo	
Ton	 Grimberg	 Straatloterij	 duurt	 in	
eerste instantie 10 weken, tot en met 
18	januari	2015.	Het	volledige	actiere-
glement	is	verkrijgbaar	bij	de	service-
balie	in	de	winkel.

L I E S H O U T  H O L L A N D

 

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Park Lane
- Sport Label -

speciaal deze week
casual blouses

  in schitterende ruiten
  èchte november kans!

géén € 69.95
maar € 49.95

 
* bovendien gratis parkeren

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

www.firstclassmodestiphout.nl

Patty	 van	 Dongen	 is	 21	 jaar	 oud	 en	
heeft	 sinds	 8	 september	 een	 eigen	
beautysalon	in	Nuenen-Oost:	Beauty-
salon	Bella-Diva.	Bij	Beautysalon	Bel-
la-Diva	 kunt	 u	 terecht	 voor	 diverse	
behandelingen,	 deelbehandelingen,	
manicures,	visagie,	make-up	van	John	
van	G,	 en	 huidverzorgingsproducten	
van	Rosa	Graf.	Rosa	Graf	is	een	Duits	
huidverzorgingsmerk,	 waar	 Patty	 in	
de	 salon	mee	werkt.	Rosa	Graf	 heeft	
voor	 elk	 huidtype	 een	 verzorging.	 In	
deze producten zitten géén irriteren-
de	bestanddelen,	geen	parabenen,	mi-
nerale	 oliën,	 gluten	 of	 synthetische	
kleurstoffen.	Als	 u	nieuwsgierig	 bent	
geworden	naar	de	beautysalon,	kunt	u	
een kijkje nemen op de website: 
www.beautysalonbella-diva.nl.
Voor	bepaalde	doelgroepen	is	het	mis-
schien	moeilijk	om	Beautysalon	Bella-
Diva	te	bezoeken.	Voor	diegenen	biedt	
Patty	de	mogelijkheid	u	gratis	(binnen	
Nuenen)	te	komen	halen	en	weer	thuis	
te	brengen.	Op	dit	moment	is	er	ook	
een	aantrekkelijke	actie:	tot	en	met	31	

december	 2014	 is	 er	 een	 kennisma-
kingskorting	van	10%	op	alle	gezichts-
behandelingen.

Beautysalon	Bella-Diva	is	gevestigd	in	
een apart gebouw met een eigen in-
gang	 op	 Noorderklamp	 44.	 Tel:	 06-
30402265.

Verloren Trouwring
 
Dinsdag	 4	 november,	 voor	 HEMA/	
JUMBO.	Trouwring,	met	tekst	aan	bui-
tenzijde.
Heeft	u	hem	gevonden,	graag	contact	
opnemen	met	040-2832290.

Jubilarissen en Koninklijke 
onderscheiding tijdens 
Donateursconcert 
Op zondag 2 november was het dan zo ver: Het donateursconcert van 
Drumfanfare Jong Leven met maar liefst 5 jubilarissen; waarvan er één wel 
een heel bijzondere onderscheiding heeft mogen ontvangen.

Het	donateursconcert	van	Drumfan-
fare	 Jong	Leven	was	een	groot	 suc-
ces!	Het	gehele	orkest	heeft	een	zeer	
divers programma ten gehore ge-
bracht,	 wat	 afgewisseld	 werd	 door	
optredens van de majorettegroep. 
Het	publiek	was	in	grote	getale	aan-
wezig, zeer te spreken en genoot van 
het optreden.

Na het donateursconcert vond er een 
huldiging	plaats,	deze	keer	maar	liefst	
5	jubilarissen.

Harry van den Heuvel
lid	sinds	1	januari	1984,	muzikaal	ge-
zien	 een	 van	 de	 onzichtbare	 leden,	
echter	 een	 lid	 die	 niet	 te	 missen	 is!	
Een	trouwe	supporter	en	een	van	de	
drijvende	 krachten	 van	 de	 vlooien-
markt. 

Alex Gevers
lid	sinds	21	augustus	1984	en	begon-
nen	 als	 trompettist	 bij	 Jong	 Leven.	
Sinds	 vele	 jaren	blaast	 hij	 de	 bariton	
en	 is	 een	van	diegene	die	 sluit	na	de	
gezellige	repetitieavonden.	Het	mooi-
ste	 is	 dat	 zelfs	 zijn	 zoon	 nu	 muziek	
maakt	bij	Jong	Leven.

Tiny de Greef
lid	van	Jong	Leven	sinds	7	juni	1959	en	
een van de oprichters van de vereni-
ging.	Oprichter,	40	jaar	secretaris,	40	
jaar	 bestuurslid,	 vlooienkoning	 en	
tamboer-maitre; werkzaamheden en 
inzet voor de vereniging waarvoor 
woorden	tekort	schieten,	geweldig!

Naast	deze	drie	jubilarissen	heeft	Jong	
Leven	ook	twee	leden	extra	in	het	zon-
netje gezet.

Pierre van Mierlo
lid	sinds	10	januari	1989,	vierde	afge-
lopen	 zondag	 zijn	 25	 jarig	 jubileum.	
Na	ruim	15	jaar	als	2e	penningmeester	
en	 daarna	 als	 voorzitter	 binnen	 het	
bestuur,	is	Pierre	ook	zeer	actief	bij	het	
jaarlijkse	evenement	“Bloem	en	Tuin”.	
Ook	het	sponsorgebeuren	heeft	Pierre	
bij	 Jong	 Leven	 opgezet.	 Vandaag	 de	
dag	 zijn	 zijn	 kleinkinderen	 Jodie	 en	
Lizzy	lid	van	Jong	Leven.	

Han van Erp 
heeft	tijdens	deze	middag	van	Burge-
meester	M.J.	Houben	een	Koninklijke	
onderscheiding in ontvangst mogen 
nemen	in	de	graad	Lid	in	de	Orde	van	
Oranje-Nassau!	Elders	in	deze	uitgave	
meer hierover.

Hierbij	willen	wij	alle	jubilarissen	nog-
maals	feliciteren	en	danken	voor	hun	
inzet	 voor	 Jong	 Leven.	 Drumfanfare	
Jong	Leven	wil	ook	iedereen	bedanken	
voor zijn aanwezigheid en hoopt nog 
vele	 jaren	met	de	 jubilarissen	 te	mo-
gen samenwerken.
www.drumfanfarejongleven.nl
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Team 40: It runs in the Family
Zaterdagavond, ergens aan de Boordseweg. Het zenuwcentrum van It runs in 
the Family (team 40). Zeven familieleden van de families Meijvis en Sanders zijn 
druk bezig met de vragen en opdrachten uit het quizboek van Hee doe de mee? 
Oom Cees is net terug van de geheime opdracht in het Klooster. Neef Bas heeft 
zojuist een rondje Nuenense horeca gedaan om deurklinken te herkennen. Van-
uit Geldrop is zus/nicht Esther haakwerk komen brengen, ook een opdracht. 
Verder nog aan tafel Jeroen, Sas, Lonneke, Ted en Marion.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

 

Aldo Martins
een tricot Collectie
met temperament
 origineel Spaans

 
 aparte diversiteit

 
*  in deze week 

treft u € 30.- voordeel

Nuenen massaal in de ban van 
dorpsquiz Hee doede mee?
Door Edwin Coolen

De Mutsen, Jazeetie, de Kerkstraat Posse, de Importantes, Dwèrse Diva’s, de 
Striepkes of Meneer Konijn. Een greep uit de namen van de 75 teams die zater-
dag deelnamen aan de eerste editie van de Nuenense dorpsquiz Hee doede mee?

Team 16: Kwizzut,  hooofdkwartier op Vonderrrijt...
Televisie-uitzending, dictee in Klooster...
speurtocht
Bericht van Kwizzut. Het was me het avondje wel, helemaal TOP eigenlijk..liep 
de buitendienst alle kroegen af om deurklinken te identificeren...en maakte de 
beste speller het Groot Nuenens Dictee in Het Klooster, fietste een groepje 
door het Nuenense openluchtmuseum om de lacunes in de Van Goghkennis 
weg te werken, en moest er ieder uur naar de LON gekeken worden,... de rest 
van het team zat op Vonderrijt, te rekenen, te haken , niet te verwarren met 
breien en vooral ook diep boven pc's,  smartphones en tablets gebogen om de 
antwoorden op honderden vragen op te zoeken..... Ook kwam er nog een boek 
aan te pas: Nuenen op het randje.... Het zangtalent van Kwizzut zwerft met een 
variant op Hee gaode mee ergens op youtube... Even googelen..
Ingezet is op een plaats in de Top15, om precies te zijn een 12de  plaats. Een 
geslaagde after party. Knap georganiseerd.

O ja, de namen van de travestieten hebben we ook gevonden...alle vier goed.

Team 18: De Bokkenrijders
Een korte impressie van een teamcaptain
Heedoedemee team 18, De Bokkenrijders, begon met moed verzamelen voor het spelen van 
de quiz op zaterdagmiddag rond 17.00 uur. Besloten was de plaatselijke Chinees van zijn 
maandmenu af te helpen en daarna van start te gaan. Onder het genot van een (bok)biertje 
smaakte het eten goed en was de bodem gelegd. 
De teamcaptain was op tijd heen en weer en het meegenomen gele tasje werd ontdaan van zijn 
inhoud: een dik quizboek, een doosje met vier kruiden, een bolletje wol en een enveloppe. De en-
veloppe intrigeerde en hij was dan ook al snel geopend. Wat erin zat, vormde direct een probleem. 
De aanwezige jeugd wist niet goed wat het voor voorwerp was en de ouderen in het team voorza-
gen dat op alle meegebrachte laptops en andere computers deze floppydisk, want dat was het, niet 
draaibaar te krijgen zou zijn. Creativiteit was gewenst en die kwam er. Ergens op zolder stond hij 
nog, onder het stof, maar nooit weggedaan of naar de kringloop gebracht. Een computer uit de vorige eeuw. Kabeltjes werden 
gezocht de huiscomputer werd afgekoppeld en er werd inventief geplugd met boxen, er moest namelijk iets te horen zijn.
Eindelijk na een hele poos, kreeg team 18 de computer aan de praat. Er steeg gejuich op; we zouden vast een van de 
weinigen zijn met nog een bakbeest uit het jaar nul! De diskette ging in de gleuf en….. er volgde een grote deceptie. Op 
het beeldscherm kwam de vraag of de diskette geformatteerd moest worden. Insiders wisten nu; er stond iets niet op dat 
erop had moeten staan….Het team was onthand. De enige oplossing leek een foto van het beeldscherm te maken, dit op 
het antwoord te plakken en te hopen dat de vraag niet meegerekend zou worden in de telling.
Er was een uur kostbare tijd verstreken. Gelukkig hadden een aantal teamleden geen interesse getoond in het floppyfenomeen, 
maar waren aan de slag gegaan met het instrument van deze tijd; de app op de telefoon. Deze vraag ging dan ook als een speer. 
Een ander was begonnen met het haarspeldbloemetje haken, en ook dit resultaat mocht er zijn. Toen daarna zelfs door een ken-
ner de Playboy vraag was opgelost, was de gezonken moed weer boven komen drijven. Om iets voor 23.30 uur moest echter het 
boek definitief gesloten worden en begon de afterparty voor team 18. Met het schrijven van dit ooggetuige verslag is de uitslag 
nog niet bekend. We hebben ons best gedaan er iets goeds van te maken, graag eindigen we boven team 1, gewoon omdat!

De start van Hee doede mee? met het afhalen van de quizboeken in Het Klooster.

Eindelijk was het dan zover. Zaterdag-
avond, het Klooster, klokslag 18.30 
uur. De teamcaptains halen hun quiz-
boek op en kunnen met hun teams aan 
de slag in afgehuurde zaaltjes, cafés of 
thuis. Honderden vragen en opdrach-
ten, verdeeld over verschillenden ca-
tegorieën zoals Nuenen, rekenen, 
puzzelen, Van Gogh, zingen, BN’ers 
maar ook krijten en haken. Alle hulp-
middelen en mensen mochten worden 
gebruikt bij het oplossen en volbren-
gen ervan. Ook in en rond het Park 
waren veel deelnemers druk in de 
weer met de opdrachten. Nuenen was 
zaterdagavond in de ban van dorps-
quiz Hee doede mee?
Om 20.30 uur moest van ieder team 
één lid in de theaterzaal van het Kloos-
ter aanwezig zijn voor de geheime op-
dracht. Dat bleek een Nederlands dic-
tee te zijn. De teams moesten de 
ingevulde quizboeken uiterlijk om 
23.30 uur weer ingeleverd hebben. Ze 
hadden hun tijd hard nodig.
Maanden geleden begon het met de 
eerste aankondiging van de quiz. 
Daarna werden via Facebook, Twitter, 

weekbladen en in winkels aanwijzin-
gen en hints gegeven die afgelopen za-
terdag nodig waren. Er was zelfs een 

speciale Heedoedemee-app gemaakt.
Vanwege de grote belangstelling was 
enkele weken geleden het maximum 
aantal teams van 75 al bereikt. De or-
ganisatie schatte het totaal aantal 
deelnemers tijdens de quizavond op 
zo’n 1200 tot 1500, variërend van een 
paar tot 30 per team. Rond de Linde 
had in de teams 1, 16 en 18 een ‘em-
bedded’ verslaggever (zie inzet).

Morgenavond wordt tijdens een feest 
in het Klooster de winnaar van Hee 
doede mee? 2014 bekend gemaakt.

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

Nuenen c.a.
En reserve bezorgers voor op de wachtlijst
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

Team 1: Ech Nie!
Met 23 man/vrouw sterk kwamen ze bij elkaar op de locatie aan de Beek-
straat. Al snel bleek dat er rekentalenten en schrijftalenten aanwezig waren. 
Maar goed ook gezien de opdrachten. In overleg werden de opdrachten ver-
deeld en al snel waren diverse mensen op weg om hun opdracht uit te voeren. 
Van het kantoor van Veldsink naar het pand van Autobedrijf Tonnie van der 
Heijden, ‘hoeveel ramen zaten er in de roldeuren’, was de opdracht.
Op de foto een vijftal deelnemers van het Heedoedemee team bij de opdracht: 
teken het Veldsink logo op de stoep in het formaat 1 bij 2 meter en maak een 
leuke foto. Om iets voor 23.30 uur ging captain Bas Rijnen snel naar het Klooster 
om het opdrachtenboek in te leveren. Het team is gestart als team nummer 1 
maar of dat vrijdag nog zo is…

Alle senioren mogen kiezen:   
Wie wordt Nestor      
van het Jaar 2014?
 
Wie is de meest aansprekende en inspirerende persoon voor senioren in 
Nederland en mag het bronzen Nestor-uiltje van kunstenaar Frans van 
Straaten in ontvangst nemen? Die vraag zal binnenkort beantwoord wor-
den, want op 31 oktober gaat de Nestor van het Jaar-verkiezing van de Unie 
KBO, Nederlands grootse seniorenorganisatie van start. Voor het eerst 
mogen alle senioren van Nederland meestemmen met deze verkiezing.

Onder een Nestor verstaan de leden 
van de KBO (ruim 180.000 senioren) 
iemand die zich sterk maakt voor ou-
deren in Nederland, die klaarstaat 
voor anderen met wijze raad of die een 
voorbeeldfunctie heeft. De leden dra-
gen zelf kandidaten aan voor de stem-
lijst die verschijnt in Nestor, het maga-
zine van de Unie KBO, maar ook in het 
ledenblad van omroep MAX. Dit jaar 
mogen namelijk voor het eerst alle se-
nioren van Nederland meestemmen.
Eerder wonnen Jan Slagter en Erica 
Terpstra het bronzen Nestor-uiltje 
van kunstenaar Frans van Straaten. 
Op de stemlijst van 2014 staan onder 
andere prinses Beatrix, Frans Tim-
mermans, Hannie van Leeuwen en 
Martine Bijl. Stemmers kunnen ook 
een eigen Nestor inbrengen. De uit-
slag zal begin januari 2015 bekend 
worden gemaakt. Digitaal stemmen 
kan op: www.kbo.nl/nestor2014
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Opbrengst Collecte 
Dierenbescherming 
In de week rond Dierendag werd langs 
de deuren gecollecteerd voor de Die-
renbescherming. De afgelopen jaren 
daalde de opbrengst van de collecte 
steeds. Dit jaar echter was er een stij-
ging van ruim 14% ten opzichte van 
vorig jaar. In totaal werd er € 66.368,54 
opgehaald in Zuidoost Brabant! In 
Nuenen werd dit jaar € 2.333,96 opge-
haald.

Dit jaar waren er 799 collectanten en 
68 wijkcoördinatoren betrokken bij de 
collecte. Zonder deze vrijwilligers zou 
de Dierenbescherming niet kunnen 
bestaan. Aan de stijging van de collec-
te opbrengst is verder op te maken dat 
mensen zich het lot van dieren aan-
trekken. Met de opbrengst van de col-
lecte kan de Dierenbescherming ook 
komend jaar de kosten betalen van 
zorg voor dieren uit het wild die in 
problemen zijn geraakt, castratie en 
sterilisatie van zwerfkatten, inspectie-
dienst, complexe medische (na)zorg 
en voorlichting. 
www.dierenbescherming.nl

Collecte voor 
kinderen met een 
handicap
 
Zo'n 11.000 vrijwilligers gaan binnen-
kort weer op pad om geld in te zame-
len voor kinderen en jongeren met een 
handicap. Zij komen aan de deur tij-
dens de landelijke collecteweek van 
NSGK (Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind) van 10 t/m 15 
november.
Wilt u weten wat NSGK in uw regio 
doet? Op de website www.nsgk.nl ziet 
u alle recente projecten op een land-
kaart. Wanneer u inzoomt op uw 
woonplaats, ziet u welke NSGK-pro-
jecten daar mede mogelijk worden ge-
maakt dankzij uw steun.
Heeft u geen collectant aan de deur 
gehad maar wilt u toch een bijdrage 
overmaken? Dat kan door de letters 
NSGK te sms’en naar nummer 4333 
(eenmalige gift van 2,50 euro), of met 
een online donatie via www.nsgk.nl. 

Neef Michael die zelf een 
vreemde vogel is,wilde 
ons laten zien hoe leuk het 
is om vogeltjes te houden. 
Je kunt soms klein begin-
nen en als je het dan leuk 
vindt, kun je kijken naar 
meer vogels of andere bijzondere vogels.
En wil je hulp of uitleg hoe je je vogels het beste kan houden dan 
is er bij “De Bastaarden”  altijd wel iemand te vinden die je graag 
wilt helpen. Wil je alle vogels die er waren zien kom dan even naar 
onze website.

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 29.2

“Met Luuk en Saar naar de vogelshow!”
Deel 29.1 

Hallo Lindekids, hebben jullie weer zin in een nieuw verhaal? Want 
deze week hebben we weer het een en ander te vertellen hoor!
Afgelopen week zijn we op bezoek geweest bij vogel vereniging 
“De Bastaarden”.
Eigenlijk dachten we dat vogeltjes saai en voor oudere meneren 
waren, maar dat is helemaal niet zo.

Het houden van vogeltjes is 
juist heel leuk, rustgevend en 
fijn om te doen.
Je kunt zelfs al op een heel 
jonge leeftijd kampioen wor-
den en je hobby samen met 
je papa of opa doen. Er zijn 
heel veel vogelsoorten die je 
kunt houden.

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

Deze week:

Hoi Ralph, 
zeker weten hoor! 

Panda’s zijn zo lekker 
knuffelbaar 

en olifanten 
zo indrukwekkend.

Ralph Boersma 7 jaar
Groep 4 van Heuvelrijk in Gerwen

Hoi Luuk en Saar, 
houden jullie ook zo van Panda’s en Olifanten?

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

Graffiti workshop:     
een GROOT succes!

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Nuenen-West in aanbouw, wordt vervolgd…..

Brabanders massaal in actie 
voor fietsverlichting
Als het weer wat guurder wordt en de dagen korter, dan is het weer tijd om 
je fietslicht aan te doen. Maar doet hij het nog? Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) komt de komende maanden weer volop in actie voor fietsverlichting 
samen met VVN afdelingen, VVN verkeersouders, scholen en sportclubs. In 
de regio Eindhoven worden de lichten van fietsers gecontroleerd. 

Op 27 oktober is de landelijke over-
heidscampagne ‘Ik wil je zien’ gestart. 
Veilig Verkeer Nederland sluit op deze 
campagne aan met ruim 120 actie-
groepen in 30 Brabantse gemeenten. 
Honderden vrijwilligers hebben het 
VVN actiepakket aangevraagd waar-
mee ze bij fietsers de verlichting kun-
nen controleren. We willen het belang 
van goede fietsverlichting op een posi-
tieve manier onder de aandacht bren-
gen’ legt projectleider Ilona Hulter-
mans uit. ‘Het is niet alleen belangrijk 
om zelf genoeg te kunnen zien, maar 
vooral dat anderen jou kunnen zien!’

Veilig Verkeer Nederland organiseert 
in opdracht van het SRE op 21 novem-
ber een ‘Ik Wil je zien-event’ bij de 
fietsenstalling op het station in Eind-
hoven. Voorafgaand aan het event is er 
in de omgeving van het station tijde-
lijke glow-in-the-dark graffiti te zien. 
En tijdens het event kun je je fietsver-
lichting laten controleren en je fiets 
laten oppimpen door echte graffiti-

kunstenaars. Verder trekken we met 
beamvertisement de aandacht voor de 
‘Ik wil je zien’-boodschap. 
www.vvn.nl

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.

Complimenten
Na alle kritiek op de Gemeente Nuenen als bestuursorgaan mag er wel een be-
dankje af naar de Gemeente als dienstverlener. Zowel de Plantsoenendienst als de 
Dienst Bestrating van de Gemeente Nuenen verdienen een complimentje.
Ik woon in een achterafstraatje met niet meer verkeer dan van de aanwonende zes per-
sonen en hun bezoek. Door de wortels van de boom op gemeentegrond voor mijn woning 
is de bestrating aangetast en kan er moeilijk met een rollator worden gepasseerd.
Ik overwoog al om contact op te nemen met de Gemeente met het verzoek tot repa-
ratie over te gaan, maar nu blijkt dat de Plantsoenendienst / Dienst Bestrating 
zelf al het initiatief hebben genomen om een en ander te repareren. Hartelijk dank 
daarvoor.

 Jan Lammerts, Nuenen

Voor een geslaagde workshop graffiti 
heb je nodig 2 dagen, 3 begeleiders, 20 
spuitbussen en 40 kinderen, meer niet!
Na een korte inleiding konden de kin-
deren tussen de 7 en 16 jaar enthou-
siast aan de slag om hun eigen kunst-
werk te maken. De Vincent van Gogh 
mallen werden veel gebruikt, maar 

Literaire avond 
op het Lorentz 
Casimir Lyceum
Op donderdag 20 november, aanvang 
19.30 uur, organiseert het Lorentz Ca-
simir Lyceum een literaire avond met 
Abdelkader Benali. Benali schrijft be-
halve romans en toneel ook artikelen 
en recensies voor onder meer Alge-
meen Dagblad, de Groene Amster-
dammer, Esquire, de Volkskrant en 
Vrij Nederland. Voor zijn romande-
buut Bruiloft aan zee werd hij in 1997 
genomineerd voor de Libris Litera-
tuur Prijs, die hij in 2003 kreeg voor 
zijn tweede roman, De langverwachte. 
De avond wordt gehouden in de aula 
van het Casimirgebouw, Celebeslaan 
10. Toegangskaarten kosten 5 euro en 
kunnen gereserveerd worden door 
een e-mail te sturen naar meinders.m@
lcl.nl. De kaarten liggen dan klaar bij 
aanvang van de avond. 

vaker nog waren creativiteit en inspi-
ratie al voldoende om de mooiste 
schilderijen te maken.
Hopelijk kunnen ze (Meindert Moster-
man van Atelier Nuenen, Elke Kip en 
Barbara den Boer van Vincentre) binnen-
kort weer zo'n geslaagde workshop orga-
niseren. Er is genoeg talent in Nuenen!

DOEN! Club Spaar 
Actie 2014
DOEN! KPJ Nederwetten heeft on-
langs meegedaan met de Club Spaar 
Actie 2014 van Jan Linders. Hier is een 
heel mooi bedrag bij elkaar gespaard! 

DOEN! KPJ Nederwetten heeft op dit 
moment zo’n 25 jeugdleden die elke 
week sporten. Om een aantrekkelijke 
en afwisselende sportavond aan te 
kunnen blijven bieden, wil men nieu-
we sport- en spelmaterialen aanschaf-
fen. Daarnaast organiseert de vereni-
ging ook regelmatig activiteiten voor 
alle jeugd uit Nederwetten. Ook hier-
voor zijn nieuwe materialen van harte 
welkom! 

Via deze weg, wil DOEN! KPJ Neder-
wetten, niet alleen Jan Linders Nue-
nen bedanken, maar ook alle spaar-
ders en stemmers! Bedankt allemaal!
www.kpjnederwetten.nl

Gezellige lampionnenoptocht in Gerwen
 
Het St. Maartenfeest wordt op 11 november gevierd. Het is de naamdag van 
Martinus van Tours.
 
Jong Nederland Gerwen viert het St. 
Maarten feest met een lampionnen-
optocht voor iedereen. Na de lampi-
onnenoptocht wordt er een vreugde-
vuur aangelegd achter op het terrein 
van 't Huysven aan de Huikert, daar 
wordt ook het verhaal van St. Maarten 

en de bedelaar door middel van de 
schimmenspel uitgebeeld. Tijdens het 
schimmenspel kun je genieten van een 
heerlijke beker warme chocomel met 
een gevulde koek.
 
Iedereen is van harte welkom om deel 
te nemen aan de lampionnenoptocht, 
ook al ben je nog geen lid van Jong Ne-
derland Gerwen. Vanaf 18.15 uur is 't 
Huysven open en om 18.30 vertrekt de 
lampionnenoptocht.
 
Graag tot ziens op dinsdag 11 novem-
ber, Jong Nederland Gerwen.
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Wie wordt de nieuwe prins(es)  
van de Dwèrsklippels?
Op zaterdag 15 november a.s. wordt in het Dwèrsklippeldorp de 58ste 
prins(ses) bekend gemaakt. Het Dwèrsdebuut (Prinsenbal) is in residentie 
Het Klooster wat voor iedereen gratis toegankelijk is. Wie het is kunt u wel-
licht uit de volgende laatste hints opmaken of juist niet…?

8.  T’is inne grote poppenkast 
9.  De brouwerij klinkt als muziek
10. De liefde voor carnaval steken ze niet onder stoelen of banken
11. T’is al unne kir gemakt

Op deze avond 15 november 2014 zijn ook voor de laatste keer de gele vereni-
gings munten geldig.

Dinsdagavond de 11e van de 11e bij het Dwèrsklippel monument om 22.11 uur 
in het Park. Hier zal door middel van witte rook bekend 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. 

Jeugdprinsen Revue     
CV de Dwèrsklippels
Wie is het nieuwe jeugdprinsentrio van Nuenen, van welke school komen 
ze? Misschien zitten ze wel bij jou op school, in de klas, bij je sportclub of 
vereniging? Het zou toch leuk zijn als je erbij bent als bekend wordt gemaakt 
dat jouw vriend of vriendin zomaar prins, adjudant of prinses is!

Niet alleen het nieuwe prinsentrio 
wordt bekend gemaakt maar ook de 
nieuwe Raad van Elf en dansmariekes 
worden voorgesteld. Jij kunt hier bij 
zijn! Kom met al je vrienden en vrien-
dinnen want het wordt een hele spel-
show. Tijdens deze spelshow doet de 
zaal mee en er worden verschillende 
activiteiten georganiseerd.

Kortom trommel al je vrienden en 
vriendinnen op en kom naar Het 
Klooster in Nuenen.

Jeugdprinsen Revue CV de Dwèrs-
klippels, zaterdag 15 november 2014, 
14.30 uur Theaterzaal Het Klooster. 

Gratis toegang en iedereen is welkom.

Sinterklaasfeest in Gerwen
Op zondag 23 november zal Sinterklaas weer zijn jaarlijkse bezoek brengen 
aan Gerwen. Vanaf 11.00 uur maakt de Sint vergezeld door Drumfanfare 
Jong Leven een korte rijtoer door Gerwen. Uiteraard zijn alle kinderen uit-
genodigd om zich aan te sluiten. De route voert van de Huikert, via de Heilig 
Kruisgildelaan, Haverkamp, Schieven, Van Kemenadelaan, Laar, Torenak-
ker, Akkerstraat en Gerwenseweg naar de grote feesttent op de Heuvel. 
Langs de route is er volop spektakel te beleven.
 
Dankzij CV De Narre-Kappen kan de 
Sinterklaasmiddag weer plaatsvinden 
in de feesttent, zodat de Sint alle kin-
deren in een keer kan ontvangen. Om 
11.30 uur is Sinterklaas in de tent aan-
wezig. Voor alle kinderen die in het 
bezit zijn van een toegangskaartje 
voor deze middag is er natuurlijk een 

cadeautje. Vanaf 1 november worden 
die aan de deur verkocht. Vanaf 16 no-
vember zijn de kaartjes te verkrijgen 
bij Femke Mol, Huyakker 16 in Ger-
wen. Om 13.30 uur wordt er voor de 
jeugd van 10 t/m 12 jaar een film ge-
draaid in Gemeenschapshuis D’n 
Heuvel. 

Carnavalskriebels 
(4) bij    
‘De Narre-Kappen’
De carnavalskriebels zijn goed inge-
slagen en langzaam slaan de zenuwen 
natuurlijk ook bij de nieuwe hooghe-
den toe. Bij de Narre-Kappen is een 
raai en verraaicommissie. Deze zal op 
9 november op pad gaan onder aan-
voering van de oud prinsen (De Gou-
we Ouwe). Zij bezoekt dan een aantal 
adressen met mogelijke kandidaten 
voor het prins(ess)enschap van carna-
val 2015. Ook zal het gezelschap niet 
afwijken van de vaste route met perso-
nen waar de bekende versnaperingen 
al klaar staan. Het kan dus een lange 
dag worden want de zoektocht wordt 
alleen maar moeizamer. Gerwen is 
heel groot in oppervlakte en men weet 
bij god niet waar te beginnen of eindi-
gen. Om de commissie misschien 
weer een beetje op weg te helpen en 
voor alle andere nieuwsgierigen vol-
gen hier weer 2 aanwijzingen wie de 
opvolger(s) van Prins Coltello en adj.
Forchetta gaan worden.

1. 170 is het hoogste.
2. Hij/zij is er bekend mee
3. Hij/zij houdt van spelletjes
4. Hij/zij zit graag voorop
5. Al het goede gaat in drieën
6. Hij/zij is graag gezien
7. Hij/zij gaat veul naar Gerwen
8. Hij/zij wordt op handen gedragen

Veel succes met de nieuwe tips en op 
22 november word natuurlijk alles 
duidelijk. De Narre-Kappen wensen 
de collega verenigingen alvast veel 
succes en plezier toe met hun prinsen-
wisselingen want aanstaande zaterdag 
is de primeur weer aan ‘De Wetters’. 
Tot de volgende week ! De PKC van ‘de 
Narre-Kappen’.

Secretariaat 
Sinterklaas   
weer geopend
Nu al een brief schrijven aan Sinter-
klaas, dat kan.
Zaterdag 16 november komt Sinter-
klaas weer aan in Nederland, dit jaar 
in Groningen. Veel kinderen willen 
echter nu al hun tekeningen, verlang-
lijstjes en andere spannende verhalen 
kwijt aan Sinterklaas. Dit kan vanaf 1 
november want dan is het secretariaat 
van Sinterklaas weer geopend. Jaar-
lijks ontvangt dit secretariaat zo’n 
10.000 brieven, met verlanglijstjes en 
tekeningen, van kinderen.

Het postadres van Sinterklaas is:  
Sinterklaashof, 
Postbus 368, 5670 AJ Nuenen.

Alle schrijvers krijgen een persoonlijk 
bericht terug van Sinterklaas op zijn 
eigen briefpapier. Tientallen schrijf-
pieten helpen de Sint daarbij. Wel 
moet de afzender duidelijk worden 
aangegeven en moet er een postzegel 
(waarde 1) voor antwoord worden bij-
gesloten. Brieven die na 1 decemberr 
worden gepost lopen de kans niet 
meer beantwoord te worden omdat 
deze dan niet meer vóór 5 december 
op het retouradres van de kinderen 
bezorgd kunnen worden.
Zie ook www.sinterklaashof.nl

Raoden Maor 
Afgelopen zaterdag ook zo je hersens gepijnigd om alle 
vragen op tijd beantwoord te krijgen? Met de neuzen in 
dikke boeken. Of Wikipedia als leidraad op zoek naar 
mysterieuze bouwwerken. De Van Gogh route in de snelst 
mogelijke tijd afleggen. Met je neus in een bakje kruiden, alsof de vragen 
niet al pittig genoeg waren. En sommigen waren het liefst gelijk op de rug 
van dat przewalskipaard gekropen om in galop Het Klooster te verlaten. 
Maar ja op de voet gevolgd door het LON zou dat wel heel dwèrse tv-beel-
den opleveren. 

Een ding is zeker Raoden Maor is met-
een een stuk eenvoudiger. Tenslotte 
zijn het maar 11 vragen die je voor je-
zelf moet beantwoorden om dat ene 
antwoord te kunnen vinden. Natuur-
lijk zal je ook voor deze antwoorden 
moeten wroeten in de Nuenense ge-
schiedenis. Het verschil is dat je niet 
zo heel diep hoeft te graven. Maar dat 
je de hersenen weer even moet pijni-
gen dat kunnen we je helaas niet be-
sparen. 

Nu ben je natuurlijk nieuwsgierig naar 
de volgende drie hints om tot een goe-
de oplossing van je vragen te komen. 
Nou hier zijn ze:

•	 Bekend	met	de	snelweg	in	al	haar	
vormen

•	 Gekruide	hoffelijkheid
•	 Titelaspiratie

Helaas, makkelijker kunnen wij het niet 
maken. Natuurlijk zullen wij volgende 
week nog een drietal hints geven om je 
op weg te helpen. Wellicht dat het graaf-
werk voor onze residentie ook wat meer 
duidelijkheid verschaft. Een ding is in ie-
der geval zeker, je kunt straks een geheel 
nieuwe weg volgen om op 16 november 
vanaf 16.11 uur in onze kasteeltuin mee 
te feesten bij het bekend maken van onze 
nieuwe Dorstlustige Hoogheid. Wij heb-
ben er in ieder geval goesting in.

Jubileumconcert    
Blazerij De Molshoop 
35 jaar oud en nog steeds onverminderd enthousiast. Dat is De Molshoop uit 
Nuenen. Dit jubileumjaar, dat zijn hoogtepunt had in het voorjaar in Winterberg, 
wordt afgesloten met een concert in de Gasterij Jo van Dijkhof in Nuenen. U kunt 
luisteren naar blues, Zuid-Amerikaanse muziek en nummers uit de jaren ’60 en 
’70. Zo komen o.a. Basin street blues, Splanky, Adelita, Brasil en Rock around the 
Clock voorbij. Zondagmiddag 9 november om 15.00 uur Toegang gratis. 
www.blazerijdemolshoop.nl 

GMK op Concours 
Al maanden is het Gerwens Muziekkorps ermee bezig: het concours voor 
blaasorkesten. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 29 november in de Schalm 
te Veldhoven. Op zo'n concours kan het orkest zich laten testen op het 
niveau van muziekspel. 

Het Gerwens Muziekkorps is vijf jaar 
geleden gepromoveerd en komt dit jaar 
uit in de tweede orkestdivisie. Maan-

denlang wordt er al gerepeteerd op de 
muziekstukken, zodat op 29 november 
het hoogst haalbare resultaat neergezet 
kan worden. Voorafgaand aan het con-
cours gaat het GMK zondag 2 novem-
ber op proefconcours in Wintelre. Daar 
zullen zij te horen krijgen waar nog ge-
schaafd moet worden om muzikaal ge-
zien nog beter te worden. 

Het werken naar dit doel vraagt veel 
van muzikanten en dirigent. Er zijn 
veel extra repetities, de stukken wor-
den eindeloos herhaald en alles moet 
prachtig klinken. Desalniettemin blijft 
het doel samen muziek maken en iets 
prachtigs neerzetten. Gezelligheid mag 
bij het GMK niet ontbreken. Een mu-
ziekweekend moest hiervoor zorgen. 
In oktober reisden de orkestleden af 
naar Belgisch Overpelt. Naast veel mu-
siceren was er ook tijd voor een hoop 
plezier! Na zo'n weekend kan het GMK 
er weer tegenaan en gaan zij voor een 
mooi resultaat op 29 november! 
www.gerwensmuziekkorps.nl

Dorpswerkplaats

Cadeautjes voor Sinterklaas of 
Kerst te koop
Op de hobbywerkplaats van de Dorpswerkplaats zijn weer heel veel leuke 
cadeautjes te koop. 

BS De Nieuwe Linde   
schaatst voor Water 
 
Op 14 november is er een speciale actiedag in het kader van de landelijke 
actie Schaatsen voor Water in Eindhoven, een samenwerking tussen ont-
wikkelingsorganisatie Plan Nederland en de KNSB. Op deze dag laten 355 
kinderen van basisscholen De Nieuwe Linde en De Evangelische Basis-
school Online zich per rondje schaatsen sponsoren. 

De opbrengst gaat naar waterprojec-
ten in Zambia. Deze actiedag is on-
derdeel van de landelijke actieweek 
die van 10 tot en met 16 november 
duurt en waarin duizenden deelne-
mers rondjes voor het goede doel 
schaatsen.

Programma
•	 10.00	 uur	 Basisschool	 De	 Nieuwe	
Linde uit Nuenen.
•	 11.00	 uur	Demonstratie	 demoteam	
kunstschaatsen F.A.N.
•	 12.00	 uur	 De	 Evangelische	 Basis-
school Online uit Eindhoven. 

Tijdens de feestelijke afsluiting op 14 
november zullen 355 basisschoolleer-
lingen rondjes schaatsen en zo spon-
sorgeld ophalen. Daarnaast zal het 
Demoteam kunstschaatsen van F.A.N. 
een speciale demonstratie geven op de 
baan. Ook op andere dagen gedurende 

de actieweek zullen scholieren rondjes 
schaatsen op de baan in Eindhoven. 

Toiletten en water belangrijk voor 
onderwijs
Dit jaar gaan de opbrengsten naar Zam-
bia. In het Chembe district worden wa-
terpunten en toiletblokken op zoveel 
mogelijk basisscholen gebouwd en trai-
ningen gegeven over hygiëne en onder-
houd. Vooral meisjes zijn gebaat bij goe-
de voorzieningen dichtbij school. Zij 
zijn vaak verantwoordelijk voor het ha-
len van water voor het hele gezin en als 
ze ver moeten lopen, hebben ze daar-
door geen tijd om naar school te gaan. 
Terwijl juist opgeleide meisjes het ver-
schil kunnen maken. Opgeleide meisjes 
verdienen later meer, en investeren 
daarvan een groot gedeelte weer aan de 
gezondheid en ontwikkeling van hun ei-
gen gezin en de gemeenschappen waar-
in zij leven. www.plannederland.nl

U vindt er duurzaam houten speelgoed, 
zoals poppenwiegjes en poppenhuizen, 
leuke poppenkleertjes, romantische vo-
gelvoederhuisjes, insectenhotels en nog 
veel meer. De meeste cadeautjes zijn 
ontworpen en gemaakt door de deelne-
mers van de hobbywerkplaats. Ope-
ningstijden: elke woensdag in novem-
ber van 9.00 tot 12.00 uur.
De Kerstmarkt wordt dit jaar gehouden 
op zaterdag 13 en zondag 14 december 

van 11.00 tot 16.00 uur. De voorberei-
dingen voor deze markt, waaronder 
ook een spullekesmarkt, zijn alweer in 
volle gang. Mocht u nog bruikbare 
spullen hebben, die u voor deze markt 
af wil staan, dan kunt u die op de vrij-
dagochtenden van 14, 21 en 28 novem-
ber tussen 9.00 en 12.00 uur afgeven bij 
de Dorpswerkplaats, Park 63B. Geen 
grote meubels, beddengoed, serviezen, 
glaswerk en witgoed apparaten.



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.

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.
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4 9 3 7
5

3 5 8 2

9 1 2
2 3 1 6

6 1 8
1 6 4

5 4 3

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.

ACUUT
DIERENDOKTER
DOSERING
FOLDER
GROEIMARKT
HEIDE
IBIZA
IDEEEL
KAART
KEREL
KLERK
LUCHTKOKER
NARRIG
OVERPLAATSEN
PILASTER
POEIER
POLLEN
PRIOR
REEDS
SCHEUREN
STAAL
TIPSY
TIRAN
TUNESIE
TWEED
VIOOL
ZEILEN

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 deel van Gelderland 6 beweeglijk 11 slee 12 oevergewas 
13 bijbelse figuur 14 en omstreken 16 muziekinstrument 18 bloeiwijze 
20 insect 22 verschoten 23 inkeping 25 vrouwelijk dier 26 grote bijl 27 olm 
28 afgunst 30 jaartelling 31 familielid 33 muggenlarve 35 deo volente 
36 boksterm 38 viervoeter 41 patiënt 45 profeet 47 pausennaam 48 lidwoord 
49 naaldboom 51 droogvloer 53 leerling 55 echtgenoot 56 guit 58 bergpas 
59 gereedschap 60 motorraces 61 contant 63 nobel 65 luitenant 
66 binnenkomst 67 lid v.e. zwerfstam.

Verticaal: 1 onbebouwd 2 soort kabouter 3 voorzetsel 4 pers. vnw. 
5 dagmars 6 zeemacht 7 of dergelijke 8 speelgoed 9 hoofd v.e. moskee 
10 inwendig orgaan 11 huisvuil 15 Russisch gebergte 17 logé 19 reeds 
21 schoorsteenzwart 23 tennisterm 24 keukenkruid 27 idee 29 beddengoed 
32 gravin van Holland 34 haarkrul 37 spook 38 pl. in Italië 39 opschudding 
40 stortbad 41 watersport 42 mager 43 pl. in Noord-Holland 44 traag 
46 jaargetijde 50 man van adel 52 diplomatie 54 riv. in Italië 55 avondkleding 
57 voertuig 59 pers. vnw. 62 selenium 64 zangnoot.

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

B U N Z I N G R E S P E C T

O M A D E E M I R A

N R K E E T E D E N U N

N E C E I E P T S I K

N O P S N E E K N U T

D D R A P R R A S V S

I E T V E R B A A L K O U

T M D E L I A A P E L

E E R D W E R G K A R

E N S B E D E S O I R

L T D A M E N A A R G O

A L A M A A T O L E

N E I G I N G E L E G A N T

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

Oplossingen wk 44
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

MIDDENKLASSE

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voe-
ten. Bel voor een afspraak 
040-2834576.

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

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

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

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

9 NOV.  VLOOIEN-
MARKT Sporthal Achtse 
Barrier, Ardechelaan Eind-
hoven. 9.00-16.00 uur. Bom-
vol! € 2 p.p.  06-20299824.

Zoek je een ervaren huishou-
delijke hulp, neem dan con-
tact op met 06-16564493.

PIANOLESSEN IN 
NUENEN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040-2843533 
/06-23094787 of kijk op 
www.pianolesnuenen.nl

Prof ciat!

Jan 60

•	 Gon	Bao	Kai
•	 Babi	Pangang
•	 Tjap	Tjoy
•	 Kou	Lou	Yuk
•	 4	st.	Pisang	Goreng
•	 Kroepoek
•	 Nasi,	bami	of	rijst

€ 1750

Maandmenu 
November
Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

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

Chinees Indisch Restaurant

Zaterdag 8 november 
LIVE muziek van

Een energieke coverband

 

met klassiekers 
uit de jaren 70, 80, 90 & 00

Aanvang 21.30 uur  
toegang is gratis

- CAFÉ - 

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Spegelt 35 | 5674 CE Nuenen 

NIEUW IN NUENEN

WWW.BOVERSENVANBUSSEL.NL

TER KENNISMAKING 
ZATERDAG 15 EN 22

NOVEMBER
WINTER-

CONTROLEGRATIS

Voor meer informatie kijk op de website

Auto Service Verbroekken

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

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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
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Nuenense wethouder treedt op 
bij Stratumseind Klassiek
Samen met dorpsgenoot columnist Frank van de Poel speelt de Nuenense wet-
houder en pianist Paul Weijmans op dinsdag 11 november bij Stratumseind 
Klassiek. Ze brengen dan het programma ‘Sprekend Muziek’; Frank leest voor 
uit eigen werk, Paul laat zich in zijn improvisaties leiden door woorden die een 
beeld geven van de mens in al zijn mooie en minder mooie verschijningsvormen. 
Schrijver en pianist staan met een knipoog maatschappelijk betrokken in het le-
ven en werkten vaker vruchtbaar samen. 
Het programma is speciaal voor deze gelegenheid samengesteld. Het concert be-
gint om 20.30 uur, duurt ongeveer een uur en vindt plaats in De Oude Rechtbank 
aan het Stratumseind in Eindhoven. Tickets zijn € 7,50 en zijn te reserveren via 
www.stratumseindklassiek.nl 

Nuenen VR1:        
achteraf het besef dat er meer ingezeten had

Nuenen VR1 -   
Buitenveldert VR2 1-2
Nuenen VR1 trof deze zondag opnieuw een tegenstander uit de top 4 van de 
hoofdklasse. Het Amsterdamse Buitenveldert is al jaren een begrip in het 
damesvoetbal. Buitenveldert VR1 werd afgelopen seizoen nog kampioen in 
de topklasse. 

Voetbal

De vrouwen van RKSV Nuenen had-
den het zich vandaag anders voorge-
steld. Er was veel vertrouwen na de 
behaalde 10 punten en de eerdere klei-
ne nederlagen tegen kampioenskandi-
daten FC Eindhoven en Eldenia, bei-
den 0-2. Het liep even anders. Ging 
het eerder op cruciale momenten en 
cruciale beslissingen mis, nu waren 
persoonlijke fouten de aanleiding.
Nuenen startte prima en had de wed-
strijd onder controle. Buitenveldert 
probeerde het via de lange bal daar 
waar Nuenen probeerde te voetballen. 
Daarnaast werd er wat verder naar vo-
ren verdedigd. In dit eerste bedrijf 
kreeg Nuenen prima kansen. Zo 
kwam Nicole Vervoort in de 14e mi-
nuut volledig vrij voor Kaylee Moer-
land. Vanaf een meter of zes pareerde 
Moerland prima en ook de rebound 
was niet aan Nuenen besteed. Van 
Stiphout schoot in het zijnet. Even la-
ter was het wel raak maar werd de tref-
fer van Van der Hulst geannuleerd 
vanwege vermeend buitenspel. Onte-
recht. De verdediging van Nuenen 
werd vervolgens gewaarschuwd door 
een tweetal ballen achter de verdedi-
ging. Van Beek kroop 2 keer weg uit de 
rug van Neilen. Boerema kon ingrij-
pen voor het gevaarlijk werd. Daarna 
was het raak. Een schot van Mertens 
belandde op de lat. Op de terugko-
mende bal reageerde maar 1 speelster, 
Mariam Ahaddouch. Volledig vrij was 
het voor haar een koud kunstje de bal 
over de doellijn te koppen 0-1. Nue-
nen pakte de draad op en sloeg vrij 
snel terug. Na meerdere aanvallen via 

de zijkant was het Vervoort die de as-
sist van Van der Hulst verzilverde. 
Ruststand dus 1-1 daar waar het ei-
genlijk 2-0 had moeten staan. 
Buitenveldert zette in de 2e helft snel-
ler druk. Op het eerste oog geen pro-
bleem. Nuenen kon geregeld onder 
die druk uit komen. Toch kon het geen 
grote kansen creëren en werd het 
vooral gevaarlijk via standaard situa-
ties. Daar stelde Buitenveldert weinig 
tegenover als het om kansen gaat tot 
Nuenen opnieuw in de fout ging. Nei-
len nam teveel tijd bij een balaanna-
me, Zwerver nam over en had vrije 
doortocht. 1-2. Daarna was het even 
schrikken. In een luchtduel knalde 
Neilen tegen het hoofd van Zwerver. 
Laatstgenoemde kon door. Neilen niet 
en ging van het veld met naar men 
dacht een jukbeenbreuk. Bij onder-
zoek in het ziekenhuis bleek dat geluk-
kig mee te vallen en was er van een 
breuk geen sprake. Neilen werd ver-
vangen door Hoeymans. Reker kwam 
voor Janssen. Nuenen zette nog alles 
op alles en nam daarbij veel risico. Het 
mocht niet baten. Buitenveldert kreeg 
op de counter eigenlijk nog de beste 
mogelijkheid via opnieuw Zwerver. 
Het team uit Amsterdam nam daar 
waar het kon veel tijd en speelde pro-
fessioneel uit. Jammer, want een ge-
lijkspel zou verdiend zijn geweest voor 
de groen-witten. Eindstand 1-2.
Uithuilen dus en opnieuw beginnen. 
Wellicht komende zondag als de ploeg 
uit Nuenen op bezoek gaat in Venray. 
Aanvang tegen de plaatselijke SV is 
dan 13.00 uur.

Rikken bij de Supporters-
club RKSV Nuenen 
Willy van den Heuvel 
wint met grote 
voorsprong
Afgelopen vrijdag, een en dertig okto-
ber werd de derde ronde gespeeld van 
het rik concours 2014-2015 bij de 
RKSV Nuenen.
Was er vorige week nog een stijgende 
lijn betreffende de deelnemers, afgelo-
pen vrijdag was de deelname bedui-
dend minder. Ook was er een berus-
tende sfeer en ontbrak het aan de 
nodige strijdlust om de fel begeerde 
eerste prijs. Na afsluiting van de eerste 
ronde voor de pauze was het Piet van 
Genugten die met 60 punten aan de 
leiding ging. Na de pauze werd de 
strijd wat feller en het was Willy van 
den Heuvel die met groot overmacht 
en een totaal van 126 punten met rui-
me voorsprong de eerste prijs in de 
wacht wist te slepen voor Hans van de 
Reek, die met 74 punten op de tweede 
plaats wist te eindigen. De hoofdprijs 
bij de loterij werd deze week gewon-
nen door Rikie de Louw.

Vrijdag 7 november is weer de volgen-
de rik avond aanvang 20.15 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte wel-
kom om deel te nemen, zowel leden 
als niet leden.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Informatie: 06 10289797 
of 06 40320419.

Uitslag Vrijdag 31 oktober 2014 
 1 Willy van den Heuvel 126 punten
 2 Hans van de Reek 74 punten
 3 Ruud Vogels 67 punten
 4 Frits Roijakkers 66 punten
 5 Piet van Genugten 60 punten
 6 Gerton van Leenders 57 punten
 7 Narda Kuipers 57 punten
 8 Hans de Vries 53 Punten
 9 Hans de Haas 52 punten
10 Bernard de Louw 51 punten

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Nuenenaren nader 
belicht...... 

een dubbelportret

Yolanda de Muijnck 
tekendocent en

beeldend kunstenaar
In de editie van 9 oktober jl. belichtten we Yolanda de Muijnck en Thérèse Rueb, 
beiden bestuurslid van de Stichting CAN. Met name de stichting en Thérèse wer-
den uitgelicht. Deze week een portret van Yolanda.

Door Nannie van den Eijnden

e studeerde in 1989 af aan de Academie voor Beeldende Vorming 
in Tilburg en is bevoegd 1e graads docent tekenen, schilderen en 
kunstgeschiedenis. Lesgeven deed ze bij Stichting CAN en diverse 
andere instellingen, zowel aan kinderen als volwassenen. Momen-

teel geeft ze bij het CAN alleen les aan volwassenen: een mentorklas voor 
mensen die al heel lang schilderen en tekenen. Tevens is ze autonoom beel-
dend kunstenaar.

Vroeger tradt ze met haar eigen kunst 
naar buiten en nam deel aan exposi-
ties. Dat doet ze nu niet meer. Wel te-
kent ze nog veel model, samen met 
collega’s. “Het scherpt m’n kijken en ‘t 
oefent m’n hand. Het menselijk li-
chaam gaat over krachten, die in even-
wicht moeten zijn. Dat krachtenspel 
mooi op het vlak krijgen, het compo-
neren, daar beleef ik heel veel plezier 
aan. Het is elke keer weer een uitda-
ging. Je valt onmiddellijk door de 
mand en je ziet het meteen als de ver-
houdingen niet kloppen. Een mooie 
tekening maken met mooie lijnen die 
spanning hebben, is een hele kunst en 
ik blijf het leuk vinden me er mee be-
zig te houden”.

Yolanda is in 1946 in Vlissingen gebo-
ren en volgde in Middelburg de 
kweekschool (voorloper van de Peda-
gogische Academie). Ze kwam als 
Zeeuwse in Nuenen terecht, doordat 
ze haar man leerde kennen. Hij werkte 
bij de TU in Eindhoven. Ze begon een 
opleiding aan de Academie voor In-
dustriële Vormgeving in Eindhoven 
en brak deze af, toen haar dochter 
werd geboren. 
__________________________________ 

“Eigenlijk was ik 
niet bevoegd”

__________________________________ 

In 1972 kreeg ze de vraag of ze in Nue-
nen aan het jeugdatelier wilde lesge-
ven. Ze had inmiddels een derde graads 
bevoegdheid gehaald en ervaring op-
gedaan in het geven van handvaardig-
heid op een basisschool. “Eigenlijk was 
ik toen niet bevoegd”, vertelt Yolanda 
“voor het lesgeven aan het jeugdatelier. 
Een kunstacademieopleiding was ver-
eist”. Ze is van mening dat je alleen 
goed kunstonderwijs kunt geven, als je 
in ieder geval zelf opgeleid bent tot 
beeldend kunstenaar. “Het CAN had 
een atelier in een garage gemaakt, in de 
buurt van de Weverstraat. Kinderen en 
volwassenen volgden er lessen. Ik 
maakte zeer uiteenlopende dingen met 

de kinderen: marionetten, beelden van 
gips, mozaïekstoeptegels en grote 
schilderijen”.
__________________________________ 

“Het was een pittige 
opleiding”. 

__________________________________

In 1984 begon ze met haar 5-jarige 
academische studie in Tilburg, waar 
ze tussen klasgenoten zat die even oud 
waren als haar dochter. “Het was een 
pittige opleiding” herinnert Yolanda 
zich. Ze deed eindexamen in 1989, 
toen ze 42 was, en ging opnieuw bij 
het CAN aan de slag, nu als bevoegd 
teken- en schilderdocent. “Ik kreeg 
steeds meer kinderen op les; het liep 
als een trein”. Daar kwam lesgeven aan 
tieners en volwassenen bij en een baan 
als teken/schilder-, vakdidactiek- en 
kunstgeschiedenisdocent aan de 
PABO in Helmond. “Met name het 
lesgeven aan kinderen en tieners had 
mijn speciale aandacht. Kinderen die 
tekentalent hebben, moeten de kans 
krijgen om dat talent te ontdekken” 
vindt ze. “Eigenlijk moeten ze die kans 
krijgen binnen het reguliere onder-
wijs. Bovendien kan bijna elk kind tot 
op zekere hoogte leren tekenen, mits 
het goed begeleid wordt. Ik had bij het 
CAN de luxe veel getalenteerde kin-
deren in de klas te hebben en het was 
een feest om hen les te geven”.

Ze zocht naar methodes om ze ook 
echt iets te leren zonder de verbeel-
ding te blokkeren. “Kinderen zijn heel 
nieuwsgierig, maar je kunt ze voor 
hun 13de jaar niet plagen met de theo-
rie van perspectief. Je kunt ze wel hel-
pen met leren kijken. De theorie ont-
vouwt zich dan vanzelf”. Yolanda 
maakte bijvoorbeeld een stapel van 
teilen en emmers van groot naar klein 
en liet ze op die manier de toren van 
Babel tekenen. Zo werd de perspectief 
van de cirkel, gewoon door te kijken, 
spelenderwijs duidelijk. Ook bouwde 
ze een heel berglandschap, belichtte 
dat met een felle lamp en leerde de 
kinderen op deze manier ruimtelijk te 
tekenen met licht en schaduw. 
__________________________________ 

“Ik had zelf veel vragen 
vroeger en kreeg daar 

geen antwoord op”. 
__________________________________ 

“Hoe zitten de stoelpoten aan een 
stoel? Als je goed kijkt ontdek je dat ze 
allemaal vertikaal staan en dat een 
stoel eigenlijk ook zoiets is als dat 
doosje dat we al een keer hadden gete-
kend. Kijken naar de werkelijkheid, 

kleuren mengen, kleurtonen maken, 
een achtergrond tekenen, voor en ach-
ter... hoe doe je dat? Ik had zelf veel 
vragen vroeger en kreeg daar geen 
antwoord op. Het is oneerlijk om een 
kind geen antwoord te geven”.

Yolanda ziet de grote toegevoegde 
waarde van het beeldend onderwijs. 
“Creativiteit en fantasie zijn gebaseerd 
op de werkelijkheid. Die beide eigen-
schappen leren inzetten, de werkelijk-
heid anders durven benaderen en 
nieuwe combinaties proberen te ma-
ken…… in het kunstzinnig onderwijs 
worden mensen uitgedaagd die avon-
tuurlijke wegen in te slaan en worden 
ze er bewust van gemaakt dat er meer-
dere oplossingen zijn voor een pro-
bleem. De beeldende vakken zijn zeer 
geschikt om mensen te oefenen in die 
open houding en anders leren kijken 
en denken”.

Ze vindt het dan ook belangrijk dat er 
in een dorp een cultureel centrum als 
het CAN gevestigd is, waar mensen 
o.a. kunstgeschiedenis en schilder-, 
teken- en beeldhouwlessen kunnen 
volgen op een goed niveau. “Het 
maakt beeldende kunst toegankelijk 
en begrijpelijk. Mensen leren naar 
kunst kijken en deze waarderen, zeker 
door er zelf mee bezig te zijn.
__________________________________ 

“Er valt zoveel 
te beleven”. 

__________________________________

Dat is altijd één van haar doelen ge-
weest: iets overdragen. Ze neemt haar 
studenten mee naar het museum en 
gebruikt veel boeken om kunst toe te 
lichten. Ze wil zich goed onderbouwd 
bezig houden met beeldende vorming 
en is gedreven om dat zo goed en 
overtuigend mogelijk te doen. Wat ze 
vooral wil meegeven is dat er zoveel te 
beleven valt in het kijken naar kunst 
en in het zelf maken. Het verrijkt je. 

Yolanda de Muijnck.

Z
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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
Zondag 9.00 uur

Start ingang EMK Wettenseind

Vrijdag 7 november 

20.30 uur 
Mark van de Veerdonk
Ons Tejater Lieshout

Zaterdag 8 november

20.00 uur Examenconcert Tom Suters
H. Clemenskerk Nuenen

21.30 uur Party Crash in Café Ons Dorp

Maandag 10 november 

19.30 uur 
Thema-avond Werk en Zorg

Gemeentehuis 

Donderdag 6 november
9.30 uur Computercafé OneNoot

Bibliotheek Dommeldal
18.30 uur Informatieavond gr 7/8 

Lorentz Casimir Lyceum

Zaterdag 8 november

11.00 uur 
2e Hands speelgoedbeurs

Winkelcentrum Kernkwartier

Zondag 9 november

10.00 uur feestelijke kerkdienst rondom de 
ingebruikneming van het nieuwe orgel

De Regenboogkerk

Donderdag 13 november

9.30 uur 
Computercafé Veilig online

Bibliotheek Dommeldal

Vrijdag 7 november

13.30 uur 
Symposium Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop/

Mierlo en Nuenen

Zaterdag 8 november

10.00-14.00 uur 
Bavaria bierruilbeurs 

Bavaria brouwerij café, Heuvel 5, Lieshout

Zondag 9 november
15.00 uur Concert: Cantabile

De Regenboogkerk
15.00 uur Blazerij de Molshoop

Jo van Dijkhof

Vrijdag 14 november

19.00 uur Jungle Book
Het Klooster

2 november tot 8 november
Collecte St Alzheimer Nederland
9 november tot 15 november

Collecte 
Ned. Stichting voor het Gehandicapte Kind

Zaterdag 8 november

Jubileumfeest IVN in Het Klooster
prijswinnaars IVN-fotowedstrijd 

voor de jeugd

Zondag 9 november

10.00 uur 
IVN Laarbeek wandeling in de Biezen

De Biezen 5 in Aarle-Rixtel

Dinsdag 11 november

18.15 uur 
Lampionnenoptocht Jong Nederland 

Gerwen.  ‘t Huysven Gerwen

Vrijdag 7 november
11.00-16.00 uur  

Tesselschade-Arbeid Adelt 
Winter Fair 2014

 ‘De Watermolen van Opwetten’

Zaterdag 8 november
11.00-14.00 uur 

stamboomonderzoek 
heemkundekring De Drijehornick 

nieuwe Bibliotheek Dommeldal Nuenen 

Zondag 9 november

14.00 uur 
Ierse sessie De Stews

Weverkeshof

Vrijdag 14 november
13.00 uur Dag van de Mantelzorg

De Luistruik
18.30 uur FIFA 15 toernooi

Jongerencentrum De Luistruik

Vrijdag 7 november

20.00 uur 
Kienavond KBO Lieshout 

Dorpshuis Lieshout.

Zaterdag 8 november

20.00 uur 
Prinsenbal Carnavalsvereniging de Wetters

M.F.A. De Koppelaar in Nederwetten

Maandag 10 november 

vanaf 13.30 uur 
WLG-IVN Nuenen voederkransen maken

Den Heuvel, Gerwen

Vrijdag 14 november

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

Piet Renders paviljoen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zondag 9 november 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, themaviering: Dag 
van de VN, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Zondag 9 november 11.00 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie; Julia Prin-
sen; Frans en Thera van Gent-van de 
Rijt; overleden ouders Jan de Louw en 
Drika van Happen en Geert Haex en 
Theo Saris; Toon Aarts; Dora Bres-
sers-Megens en Wendy; Tinus van 
Gils (vanwege verjaardag); Tiny en 
Bert de Greef-Smulders; Tonny de 
Haan-van der Velden en Bob Tolsma; 
Jan van de Ven; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen; Zus Teunissen-Rooij-
ackers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Maria 
Peters-Wernaart, Mgr. Cuytenlaan 22, 
Jeanne Muscus-de Rouw, de Hal 4 en 
Cornelus Smits, Pieter Dekkersstraat 
80. Wij wensen de families en vrien-
den veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

Zaterdagavond is er in Nuenen geen 
viering in verband met het examen-
concert van Tom Suters.
De zaterdagavondviering vindt nu 
plaats in Gerwen.

‘Ik droom van... 
een wereld waar 
plaats is voor 
iedereen!’
Gezinsviering zaterdag 8 november. 
In deze gezinsviering droom je over 
een wereld waar plaats is voor ieder-
een. In de viering wordt ’Het verhaal 
van Noah’ verteld en gespeeld. Ieder-
een is welkom in de ‘denkbeeldige’ ark, 
samen met je beste vriend of (knuffel-)
dier, maar ook in de kerk, thuis, op 
school of bij familie en vrienden. 
Vrienden hebben is fijn, zo hoef je niet 
alleen te zijn. Zo ontdekken we dat 
deze droom bijna waar kan zijn… we 
kunnen er samen aan werken.

Het kinderkoor verzorgt de muzikale 
omlijsting. Zaterdag 8 november 2014 
om 18.30u in de Clemenskerk aan de 
Heuvel in Gerwen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 november 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Piet Coolen; Overleden familie van 
den Hurk-Van Kemenade.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 8 november 18.30 uur: Ge-
zinsviering met kinderkoor, voorgan-
gers pastoraal werkers J. Deckers en 
P.Peters
Zondag 9 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties 8 en 9 november
Piet van Dijk; Pastor Freek Groot; Lena 
Saris-Swinkels; Martinus Donkers en 
Hanneke Donker-van Ach; Overleden 
ouders Bunthof-de Weerd.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 9 november, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger: kerkelijk wer-

ker P. Flach. In deze dienst zal het nieu-
we orgel in gebruik worden genomen. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. De collecte is voor de voedsel-
bank in Nuenen. Na de dienst zal er een 
kort orgelconcert worden gegeven.
Woensdag 12 november is er ge-
sprekskring ‘Geloof en leven’. 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 pastores 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 13 nov. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, H. Didacus. 
Vrijdag 14 nov. 07.15 uur H. Mis, H. 
Josaphat, bisschop en belijder. 
Zaterdag 15 nov. 11.00 uur H. Alber-
tus de Grote, bisschop en kerkleraar; 
bijeenkomst van de Derde Orde. 
Zondag 16 nov. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 23ste Zondag na Pinkste-
ren. 
Maandag 17 nov. 18.30 uur H. Mis, H. 
Gregorius de Wonderdoener, bis-
schop en belijder. 
Dinsdag 18 nov. 18.30 uur H. Mis, 
Wijding van de basilieken van de H. 
Petrus en Paulus. 
Woensdag 19 nov. 07.15 uur H. Mis, 
H. Elizabeth, weduwe; gedachtenis 
van H. Pontanus I, paus en martelaar. 

Ter kennisgeving

Degene die ik liefheb verlaat ik om 
degene die ik liefhad terug te vinden.

Veel dapperder dan ik dacht...

Tot het einde toe ben ik zelfstandig gebleven, 
onverwacht is mijn laatste wens vervuld.

Jeanne Muscus-de Rouw
echtgenote van

Jan Muscus † 

 Ammerzoden, 11 juni 1934 † Nuenen, 30 oktober 2014 

Kinderen en kleinkinderen.

30 oktober 2014
Correspondentieadres: Dierdonklaan 96, 5709 MT Helmond

We hebben afscheid van haar genomen op woensdag 5 november in 
crematorium Rijtackers. 

Kienen in Lieshout
Vrijdag 7 november organiseert KBO 
Lieshout een kienavond in het Dorps-
huis Grotenhof 2 te Lieshout. Aan de 
Jackpot wordt weer een bedrag toege-
voegd en maakt u kans om deze te 
winnen, daarnaast kunt u één van de 
vele mooie prijzen winnen. Ook is er 
weer een loterij met vleespakketjes.
Kom kienen en win een van de prach-
tige prijzen. De zaal is open om 19.00 
uur en aanvang is om 20.00 uur. Er zijn 
ruime parkeerplaatsen naast de school. 

Voederkransen maken bij De Inloop
Hoewel het soms aan het weer niet te merken is, leven we inmiddels wel in 
de herfst. Dus de voorbereidingen voor de winter kunnen weer getroffen 
worden. WLG gaat tijdens De Inloop op maandag 10 november in samen-
werking met IVN Nuenen voederkransen maken. Wie de kans van 4 novem-
ber in Nuenen gemist heeft kan alsnog hier aanschuiven.

Er zal met wilgentenen een krans ge-
vlochten worden waarin allerlei ‘lek-
kers’ voor vogels zal worden verwerkt. 
Daarmee wordt het voor vogels ook 
gemakkelijker de winter door te ko-
men. Voor materiaal zal worden zorg-
gedragen. Daarvoor wordt een ver-
goeding gevraagd van € 2,50. Van de 
deelnemers wordt verder gevraagd dat 
ze appels, ander fruit, maiskolven en 
siertakken zoals hulst en klimop mee-
nemen. Ook is het handig zelf een 
snoeischaar bij je te hebben. En ten-
slotte wordt iedereen gevraagd een 
krant mee te nemen om de tafels te 
beschermen.

Om deel te nemen is het nodig om aan 
te melden voor 7 november! Dat kan 
op de site 
via deze link: http://www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl/wlg-berichten/
workshop-voederkransen-maken of 
via mail: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com. Maar ook via tele-
foon 06 41102625 kan men aanmel-
den. Welkom dus op maandag 10 
november vanaf 13.30 uur in Den 
Heuvel, Gerwen.
Overigens is via www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl ook informatie te vin-
den over andere activiteiten en dien-
sten van WLG.

Zang- en 
muziekmiddag in 
De Regenboog
Op zondag 9 november organiseert het 
interkerkelijk koor Cantabile een zang- 
en muziekmiddag in de Regenboog. 
Het wordt een Muzikaal Matinee voor 
jong en oud met veel variatie. Behalve 
door het koor wordt er ook door ande-
re deelnemers gemusiceerd op diverse 
instrumenten: gitaar, piano, bugel, 
trompet, dwarsfluit, piano en orgel.
Ook in de muziek en liederen zit veel 
variatie. Van religieuze liederen tot 
een song uit een musical. De herkomst 
van de muziek en de teksten van de 
liederen varieert natuurlijk ook. U 
kunt liederen horen uit Nederland - 
van Friesland tot Brabant - en uit an-
dere landen.
Dus mis dit niet en kom op zondag 9 
november om 15.00 uur naar De Re-
genboog, Sportlaan 5 in Nuenen. Toe-
gang vrij.
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Zwemmen

Tennis
P R O G R A M M A

Voetbal
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 9 november
Nuenen 1 - Desk 1 ............................. 14.30
Nuenen 2 -  RKDVC 2 ...................... 12.00
Geldrop 3 - Nuenen 3 ....................... 10.30
Nuenen 4 - Tongelre 2 ...................... 12.00
Wilhelmina Boys 3 - Nuenen 5 ....... 11.00
Nieuw Woensel 3 - Nuenen 6 ......... 10.00
SBC 6 - Nuenen 7  ............................. 12.00
Nuenen 8 - Nieuw Woensel 6 ......... 14.00
Nuenen 10 - Nuenen 9 ..................... 10.00
SV Venray VR1 - Nuenen VR1 ....... 13.00
Nuenen VR2 - Baardwijk VR1 ........ 10.00
Reusel Sport/Faes Gr VR1 - 
Nuenen VR3  ...................................... 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 8 november
Vet. Nederwetten - Braakhuizen.... 16.30
Zondag 9 november
Terlo 1 - Nederwetten 1 ................... 14.30
Nederwetten 2 - Puspharia 7  ......... 11.00
DBS 4 - Nederwetten 3 .................... 11.00
Puspharia 4 - Nederwetten 4  ......... 10.00
RKVVO Da2 - Nederwetten Da1..... 9.30
Nederwetten Da2 - 
Valkenswaard Da2  ........................... 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 8 november
Vet RKGSV - Vet Nieuw Woensel . 15.30
Zondag 9 november
RKGSV 1 - FC Eindhoven AV 1 ..... 14.30
RKGSV 2  ............................................. VRIJ 
Woenselse Boys 3 - RKGSV 3 ......... 14.30
SBC 12 - RKGSV 4 ............................ 12.00
RKGSV D1 - Braakhuizen D1 ......... 11.00

EMK
Zondag 9 november
Woenselse Boys 1 - EMK 1.............. 14.30

TV Wettenseind weer kampioen
Afgelopen woensdag heeft TV Wettenseind het meisjesteam tot en met veer-
tien jaar mogen huldigen. Zij zijn in de eerste klasse van de KNLTB najaarscom-
petitie met één punt voorsprong op Steensel kampioen geworden. Deze mei-
den, alweer voor de vierde keer kampioen, gaan in het voorjaar tot en met 
zeventien jaar spelen.

Acht avonden rikken bij NKV
Ook in de komende wintermaanden wordt er weer op acht vrijdagavonden ge-
rikt in de kantine van NKV aan het Wettenseind. Zowel ervaren als beginnende 
rikkers zijn welkom. De eerste rikavonden zijn op 14 en 28 november. Begon-
nen wordt om 20.00 uur en rond 22.30 uur wordt de dagwinnaar bekend ge-
maakt. Deze zal dan een kleine dagprijs ontvangen. Iedereen die minimaal 5 van 
de 8 avonden aanwezig is geweest, dingt mee naar de titel Rikker van NKV 
2014-2015. Heeft men meer dan 5 avonden mee gekaart, dan tellen de vijf beste 
resultaten. 
De kosten voor een avond kaarten zijn 1 euro. Hiervoor krijg je dan ook nog 
eens het eerste kopje koffie of thee gratis. Vragen? Bel gerust naar 040-2833476 
of 040-7872604.

Maak kennis met 
tennis 
Op zondag 9 november organiseert 
tennisvereniging de Lissevoort in 
Nuenen een leuke tennismiddag voor 
de basisschooljeugd. Je bent welkom 
van 13.00-15.00 op het sportpark aan 
de Lissevoort. Als je sportieve kleren 
en sportschoenen aandoet, zorgen wij 
voor de tennisrackets en ballen. Wil je 
meedoen, stuur dan een mailtje naar: 
lissevoort@mail.com
Hopelijk tot ziens op zondag 9 no-
vember op de tennisbaan!

Merel Phaff naar 
Amsterdam
Merel Phaff behaalde een fantastisch 
resultaat op de 200m rugslag. Omdat 
deze afstand niet op het programma 
stond in Deurne, zwom zij die in Til-
burg met als doel haar eerste limiet 
voor de Nederlandse Junioren en 
Jeugd kampioenschappen eind januari 
2015 in Amsterdam. Dat doel behaal-
de ze glansrijk, want met 2.32.20 bleef 
ze ruim onder de benodigde 2.32.91. 
Ze is na Milan Meurs de 2e zwemmer 
van Z&PV Nuenen die zich nu al ge-
plaatst heeft voor dat toernooi en de 
verwachting is dat er nog wel meer 
zwemmers zullen volgen.

EMK - Tongelre 2 - 1
EMK speelde afgelopen zondag zeker niet de beste wedstrijd van dit sei-
zoen. Tegenstander Tongelre was zeker in de eerste helft dankzij hun inzet 
EMK dikwijls de baas. Maar in de 41e minuut kwam EMK toch op een 1-0 
voorsprong. 

Een vrije trap van Rick van den Bo-
gaard was de Tongelre doelman te 
machtig en de bal verdween tussen zijn 
handen in het doel. Direct na rust liet 
Tongelre zien dat het nog niet versla-
gen was, en via een snelle omschake-
ling wist men de gelijkmaker te scoren. 
EMK kwam na een aantal aanpassin-
gen in de opstelling beter in de wed-
strijd en EMK spits Ruud Bijsterveld 
schoot na een vrije trap de bal naast 
het doel van de tegenstander. In de 70e 

minuut belandde een vrije trap van 
een EMK speler via een Tongelre spe-
ler op de paal. EMK pakte in de 90e 
minuut toch de volle winst. Een corner 
van Rick Frederiks werd bij de tweede 
paal door Ruud Bijsterveld binnenge-
kopt. 
Volgende week in de uitwedstrijd te-
gen Woenselse Boys zal het team van 
trainer Toon van der Loo toch wel wat 
meer moeten laten zien om de aanslui-
ting met deze koploper te behouden.

Geert-Jan Kemperman (EMK) helpt een geblesseerde tegenstander.

Succesvol weekend waterpo-
loërs Z&PV Nuenen
Eerste team blijft 
punten pakken
Afgelopen weekend hebben alle teams 
van Nuenen Waterpolo gewonnen en 
daarbij springt de eerste overwinning 
van de heren-2 het meest in het oog. 
Eerder op de dag wonnen de dames 
overtuigend met 8-2 en pakte Heren-1 
alweer de 5e zege van dit seizoen. In 
Schijndel werd het plaatselijk SWNZ 
met 6-17 verslagen.

Na twee mindere wedstrijden wist 
Heren-1 weer te overtuigen, dit keer 
met de sterk spelende Sjimmie Dirkx 
uit het tweede team binnen de gelede-
ren. Opvallend in deze wedstrijd was 
dat er aan Nuenense zijde geen zwak-
ke plekken, maar ook geen uitblinkers 
waren. Tactisch wisten de mannen uit 
Nuenen goed om te gaan met het spel 
van Schijndel, door over het hele veld 
druk te leggen op de tegenstander. Na-
dat de twee eerste partjes duidelijk 
voor de uitploeg waren ging Schijndel 
feller en vooral harder spelen. Na een 
aantal fysieke charges in het 3e partje 
overleefd te hebben, gaf Nuenen in het 
laatste partje vol gas en werd de tegen-
stander dol gespeeld. Een mooie over-
winning die door een aantal spelers 
tot diep in de nacht werd gevierd.

ZSC - Nederwetten 
1 - 2 
Het talrijke publiek kreeg vandaag een 
zeer aantrekkelijke en in hoog tempo 
gespeelde wedstrijd voorgeschoteld. 
Beide teams gingen fel van start en Ne-
derwetten kwam al in de 4e minuut op 
voorsprong door een afstandsschot van 
Giel van Korven 0-1. Direct gevolgd 
door een kans voor ZSC, maar de bal 
verdween over het doel. Daarna dic-
teerde Nederwetten het spel en kans na 
kans werd er gecreëerd om de voor-
sprong verder uit te bouwen. Bal net 
naast, net over, of in handen van de kee-
per, het lukte maar niet om te scoren. Al 
met al mocht ZSC in de handen knijpen 
dat het slechts 0-1 was bij rust. Aan het 
begin van de tweede helft kon Stef 
Klaas de douches opzoeken na een fikse 
overtreding op Toon van Rooij. Ook in 
deze overtal situatie kon Nederwetten 
de score niet verder uitbreiden en pro-
beerde ZSC langszij te komen. In de 
67e minuut was het echter toch raak 
voor de blauwwitten. Uit een corner 
van Ben van Bruggen kwam de bal via 
Giel van Korven voor de voeten van 
Erik Foolen die attent reageerde en de 
0-2 binnentikte. ZSC gaf echter nog 
niet op en zette er de schouders nog een 
keer onder wat in de 80e minuut resul-
teerde in de aansluitingstreffer van Pim 
Burgmans. Door goed keeperswerk van 
Wetten doelman Peter Thoonen kwam 
ZSC echter niet verder dan dat. Hoewel 
tot einde toe spannend nam Nederwet-
ten verdiend de drie punten mee naar 
huis. Met deze overwinning klimt de 
ploeg naar een gedeelde tweede plaats 
achter koploper Casteren. Volgende 
week op naar Terlo!

VV Gestel - RKSV Nuenen 3 - 1
Op Sportpark Dommeldal ging RKSV Nuenen opnieuw keihard onderuit. 
Al bij rust leek Nuenen een geslagen ploeg. De spelers zochten met een 3-0 
achterstand de kleedlokalen op. Hier zullen ongetwijfeld harde woorden 
zijn gesproken door trainer Eric Clijnk. De oefenmeester bracht direct twee 
wissels aan, Joey Maas werd vervangen door Max Verkuijl en Jurik Zimmer-
man kwam voor Randy Thenu in het veld. 

VV Gestel kende een uitstekende start 
al was daar wel hulp van Nuenense 
zijde voor nodig. Al na 5 minuten leid-
de ontzettend knullig balverlies de eer-
ste treffer in. Terwijl iedereen van 
Nuenen in de voorwaartse beweging 
was, verloor Randy Thenu de bal, Tim 
Nelemans van Gestel veroverde deze, 
keek op en zag vervolgens Stijn van der 
Donk ver voor het doel staan. Hij bor-
stelde de bal kundig over de sluitpost 
1-0. Ook in het vervolg was Gestel veel 
feller dan Nuenen, bijna alle duels die 
er toe deden werden gewonnen. Na 17 
minuten stond de 2-0 op het score-
bord. De 36 jarige ‘Appie’ Zouthane 
knikte tussen twee verdedigers raak. 
Nuenen had het lastig met de felle op-
ponent uit Eindhoven. Rond het half 
uur werd voor de tribune een smerige 
overtreding gemaakt door Berr Gib-
bes van Gestel. Hoewel de ‘angstige’ 
arbiter Verpaalen floot voor de over-
treding, verzuimde hij hier de enig 

passende kaart (rood) te trekken. In de 
35ste minuut werd het nog erger en 
kwam Gestel op 3-0. De op links uit-
geweken Carlsley Mathida speelde 
Joey Maas uit en gaf een prima assist 
op Tim Nelemans, die gemakkelijk de 
derde treffer binnenschoof 3-0.
Nuenen probeerde de bakens te verzet-
ten en scoorde zowaar in de 60ste min-
uur een doelpunt. Mart van de Gevel 
schoot van binnen het strafschopge-
bied op doel en liet Van Veen kansloos. 
Arbiter Verpaalen annuleerde de tref-
fer wegens hinderlijk buitenspel van 
een andere groenwitter die echter niet 
aan het spel deelnam. Tien minuten la-
ter stond de lat een Nuenen treffer in 
de weg. Tot overmaat van ramp ver-
zuimde de scheidsrechter daarna een 
handsbal te bestraffen met een straf-
schop. In de laatste minuut wist Nue-
nen toch de eretreffer te scoren, uit een 
voorzet van Coen Jansen schoot Mart 
van de Gevel de 3-1 binnen. 

 Carsley Mathilda (VV Gestel) is Joey Maas te vlug af. (foto John van den Elsen).

Mountainbike-clinic voor 
beginners en gevorderden

Start interne 
competitie jeugd 
BC Lieshout
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout werkt gedurende het hele sei-
zoen een interne competitie af. Iedere 
maand is hiervoor één speelavond in-
geruimd om de onderlinge krachten 
te meten. De winnaar van deze inter-
ne competitie mag aan het einde van 
het seizoen de Leo Bosch trofee in 
ontvangst nemen.

Pubquiz
Op zaterdagavond 15 november orga-
niseert Badminton Club Lieshout voor 
de tweede keer een PubQuiz voor 
teams vanaf 20.30 uur in de jeugd-
ruimte van het Dorpshuis in Lieshout.

Mathijs Janssen, afgelopen seizoen de 
winnaar van de Leo Bosch trofee.

Vlnr: Karlijn van Megen, Dewi Verhoeven, Sophie van der Meulen, 
Iris van den Biggelaar, Mila van den Bergh en Isa van Dijk.

Toerclub Nuenen organiseert een 
mountainbike-clinic op zaterdag 13 
december onder begeleiding van pro-
fessionele instructeurs. Deze dag is 
voor zowel leden als niet-leden die zo 
een keer kennis kunnen maken met 
mountainbiken of hun kennis uit wil-
len breiden, zowel jong (vanaf 16 jaar) 
en oud, dames en heren. Afhankelijk 
van het aantal inschrijvingen worden 
de groepen ingedeeld in beginners, 
medium en gevorderde fietsers.
Deelname voor leden is € 5,- p.p. en 
voor niet-leden € 7,50. Voor koffie/
thee wordt gezorgd. Voor een in goede 
staat verkerende fiets en helm moet je 

zelf zorgen. Aanvang 10.00 uur vanaf 
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen. 
Ga voor aanmelding naar de website 
onder het kopje activiteiten:
www.tcnuenen.nl 

Waterpolo



KOM NU NAAR DE WINKEL OM DEZE COLLECTIE TE BEKIJKEN!

ray-ban.com

Steenweg 52  Helmond  T 0492-385780  info@stephanoptiek.nl  www.stephanoptiek.nl

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

NU EEN RAY-BAN INCLUSIEF 
SUPERONTSPIEGELDE GLAZEN 
AL VANAF € 199,-*

655_Ray_Ban_MOS_2014_Stephan_Optiek_Adv_168x200.indd   1 03-10-14   14:46

Deze aanbieding is geldig t/m dinsdag 11 november 2014.
Maximaal 4 x 3 kratten per klant.

Bavaria pils
krat 12 x 300 ml 4,99

Hoe speelt u mee?
1. De caissière vult na het afrekenen uw (zelf gekozen) 

 postcode in op de kassabon.

2. Bewaar deze kassabon goed, want het is uw gratis lot.

3. Met dit lot maakt u kans om uw aankoopbedrag terug te

 verdienen. Met elke week een trekking heeft u elke week 

 opnieuw kans om te winnen... en mét u de hele straat!

Op de Straatloterij zijn actievoorwaarden van toepassing, deze zijn 
verkrijgbaar bij de servicebalie in de winkel. Zie ook de uitleg elders 
in deze krant.

Open huis
Residentiële appartementen voor senioren

Zondag 
9 november
van 14.00 tot 16.00 uur

Ontvangst: 
Vitalis Residentie Petruspark
Mgr. Swinkelsstraat 2, 
EindhovenEindhoven

Programma:

•  Presentatie ontwikkeling ouderenzorg

•  Informatie over ons actueel 

residentieel huuraanbod*

Info Vitalis Klantencentrum 

0800-2 456 456 

www.vitalisgroep.nl

*kale huurprijs circa 1.000 tot 2.300 euro p/mnd 

excl. servicekosten

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