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WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
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Junglebook, 
de theater-
voorstelling!

Jaarconcert 
Nuenens 
Mannenkoor

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Hee doede 
mee...
en de 
winnaar is...

‘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

•	Nu	met	eigen	serviceafdeling	
voor	reparatie	en	onderhoud	
van	uw	auto.
•	Ook	voor	financiering	van	uw	
auto.
•	Al	onze	occassions	worden	
met	nieuwe	APK	afgeleverd.

Openingstijden :
Maandag	t/m	Zaterdag	9.00	tot	18.00	uur

Ons nieuwe adres:
De Tienden 34, 5674 TB Nuenen

Tel.	040	-	750	76	49
06	-	52	29	04	75	/	06	-	50	51	87	99
info@rcecars.nl	•	www.rcecars.nl

RCE Cars.nl
OP NIEUW ADRES!

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

Stel je vraag, aan Luuk & Saar!
Wil jij ook in de krant staan? Stel je 
vraag dan aan Luuk en Saar. Of wil 
je dat Luuk en Saar langs komen bij 
je (sport)vereniging. Mail dan naar 
contact@luukensaar.nu of kijk op:
www.luukensaar.nu

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Het Nationaal Schoolontbijt

Ontbijten op het gemeentehuis

Loco burgemeester Martien Jansen 
verzorgde de ontvangst. Het was een 
drukte van belang in de overvolle ka-
mer, alle kinderen pasten er maar net 
in, maar onderwijl werd er wel flink 
gegeten. Tijdens het ontbijt overhan-

digde Martien Jansen een cheque van 
€250,- aan Mevr. Van de Rijt van de 
Stichting Make a Wish. Op deze ma-
nier betaalde de burgemeester symbo-
lisch voor zijn ontbijtje. Sommige 
kinderen kenden de stichting en ook 

Foto Elwien Bibbe.

Helpt Elkander schenkt 
zaagmachine aan Dorpswerkplaats
Directeur Ellen van Beijsterveldt van Woningbouwvereniging Helpt Elk-
ander heeft op woensdag 12 november een zaagmachine geschonken aan 
de heer Nagelkerke, voorzitter van het bestuur van de Dorpswerkplaats in 
Nuenen. Helpt Elkander heeft de zaagmachine niet meer in gebruik en 
schenkt deze daarom graag aan de Dorpswerkplaats. 

De Dorpswerkplaats Nuenen is een 
niet gesubsidieerde stichting. Zij faci-
literen ruimte en middelen aan deel-
nemers, die gezamenlijk of individueel 
hun hobby’s beoefenen. Niet deelne-
mers kunnen tegen een vergoeding 
zelf hun karweitjes verrichten. Wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander 
verhuurt ruim 1.400 woningen in de 
gemeente Nuenen ca. en heeft in de 
afgelopen jaren vele projecten voor de 
Nuenense gemeenschap gerealiseerd. 
Het aanbieden van betaalbare huur-

woningen voor mensen met een krap-
pe portemonnee staat op dit moment 
bovenaan de agenda. Helpt Elkander 
is en blijft maatschappelijk betrokken 
bij de Nuenense samenleving. Een ui-
ting hiervan is de schenking van de 
zaagmachine aan de Dorpswerkplaats.

Soame met Prins Peer  
carnaval 2015 in Wette
 
Nederwetten 9 november.Tegen de klok van 23 uur begon de spanning op 
te lopen in de MFA in Nederwetten. Voorafgaand aan de bekendmaking 
van de nieuwe prins(es) hadden De Wetters samen met haar zustervereni-
gingen afscheid genomen van Prinses Colori en haar adjudanten Klieri en 
Vertieri. Via deze weg willen wij hen nogmaals hartelijk bedanken voor een 
schitterende, gezellige, kleurrijke  en onvergetelijke carnaval 2014.

De lichten dimden en de beamer ging 
aan. Alle aanwezigen kregen een film-
pje te zien waarin diverse activiteiten 
en evenementen, gehouden in het 
Wettense, de revue passeerden. Waar-
in een klein dorp groot kan zijn! Ook 
kwamen er veel potentiele kandidaat 
prinsen in beeld, sommigen slechts 
een seconde een ander wat langer. 
Toen het filmpje ten einde was, ging 
het doek open en zag het publiek.... 
Een trio op het podium zitten. Echter; 
met hun ruggen naar de zaal. Snel zak-
te het doek en de beamer sprong weer 
aan. Enkele scenes gingen voorbij, 
maar nu waren er drie personen in 
prins- en adjudantenpakken die door 
het beeld flitsten.

De oplettende kijker had het dan al 
door: Prins Peer gaat samen met zijn ad-
judanten KoMIES en PlezHANt de kar 
trekken tijdens carnaval 2015. Ze hopen 
er samen met iedereen een geweldige 
carnaval van te gaan maken, iets dat ook 
blijkt uit het motto van het drietal:

"Ons doel is 'n verrekkes skone carnaval, 
mi heul Wette en ons raod van elftal."
 
‘Doel’ verwijst daarbij naar de positie 
van de prins in het 1e elftal van RKVV 
Nederwetten, ‘Raod van elftal’ pakt 
ook terug op het voetbal. De drie zijn 
allen vanaf de vroegste jeugd verbon-
den aan de voetbalclub en nog steeds 
elk weekend op het sportpark/bij de 
kantine te vinden. De accommodatie 
zal met carnaval daarom heten: ‘D'n 
3e helluft’. 

Ook zijn ze, net als hun voorgangers, 
lid (in ruste) van carnavals- en vrien-
dengroep ‘De Fusie’, waarmee ze sa-
men menig praalwagen hebben 
gebouwd voor de diverse optochten in 
de regio.

Prins Peer (Peter Thoonen) is 33 jaar 
en in het dagelijks leven chauffeur bij 
Van Happen containers in Eindhoven. 
Hij is getrouwd met Suzan en begin 
maart verwachten ze hun 1e kindje. 
Zoals eerder aangegeven is hij keeper 
in het vaandelteam van RKVV Neder-
wetten en al een jaar of 6 lid van de 
raad van 11 van CV de Wetters.
 
Adjudant KoMIES (Michel Verhoe-
ven) is precies twee dagen jonger dan 
Prins Peer en aangezien ze ruim 25 jaar 
als achterburen hebben gewoond, ken-
nen ze elkaar al hun hele leven. Michel 
is werkzaam bij ETB van Keulen in 
Nuenen, woont samen met José in Ne-

derwetten en is de trotse vader van 
dochter Nikki. Michel is actief voetbal-
ler bij Nederwetten 4, waar hij op bijna 
alle posities inzetbaar is. Ook KoMIES 
is al 6 jaar lid van de raad van 11.
 
Adjudant PlezHANt (Han Huijbers) 
is 29 jaar en de oudste broer van pas 
afgetreden Prinses Colori. PlezHANt 
is docent aardrijkskunde aan het Dr. 
Knippenberg College in Helmond. 
Hij woont samen met zijn vriendin 

Kristel die hij drie jaar geleden tij-
dens het prinsenbal in De Zinn ont-
moette. Een slepende knieblessure 
maakte een einde aan zijn actieve 
voetbalcarrière. Han is daarom nu 
verzorger en manusje van alles bij 
Nederwetten 1. 

Carnaval vieren zij samen mi heul Wet-
te en iedereen die zin heeft in een ge-
zellig feestje in: ‘D'n 3e helluft’ (MFA), 
te Nederwetten.

Dit jaar mochten de leerlingen uit groep 4/5 van BS De Mijlpaal aanschui-
ven aan de ontbijttafel in de kamer van de burgemeester op het Nuenense 
gemeentehuis. 

Marijn Zandboer. Mevr. Van de Rijt 
vertelde over de wens van Marijn. Hij 
was heel erg ziek en hij wilde nog zo 
graag een boek schrijven. En die wens 
is vorig jaar met behulp van de stich-
ting Make a Wish in vervulling ge-
gaan. Zijn boek is getiteld: '25 Verhalen 
en versjes van '01 tot nu'. Na afloop 
volgde nog een kleine rondleiding 
door het gemeentehuis en mochten de 
kinderen de trouwkamer en de verga-
derzaal zien.

De 12e editie van het Nationaal 
Schoolontbijt vond plaats tussen 3 en 
7 november op 2.500 basisscholen en 
op bijna 225 gemeentehuizen aten de 
burgemeesters een broodje met een 
schoolklas uit hun gemeente mee. 
Make-A-Wish Nederland, de stichting 
die alweer 25 jaar de liefste wensen ver-
vult van kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte was dit jaar het goede 
doel: Dromen waar maken van kinde-
ren voor wie gezondheid niet vanzelf-
sprekend is. Zodat die weer even kind 
kunnen zijn, in plaats van patiënt.

Tweede keyboardspeler gezocht
Het bekende Mondharmonica Orkest De Luchthappers uit Nuenen zoekt een 
tweede keyboardspeler. Het orkest bestaat uit 19 mondharmonicaspelers, 1 gi-
tarist en 1 keyboardspeler en staat onder leiding van dirigente Trees Asmussen. 
In de loop der jaren is een repertoire van luisterliedjes en meezingers 
opgebouwd,dat met veel succes zo’n 25 keer per jaar ten gehore wordt gebracht 
in verzorging- en verpleeghuizen, bij ouderenverenigingen, plattelandsvereni-
gingen en afdelingen van de Zonnebloem. Meer weten ? Stuur een mail naar 
John Aben, secretaris van de Luchthappers: johnaben@onsnet.nu.

Foto LAV fotografie.



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 16 t/m 22 november 2014 wordt gecollecteerd door 
St. Nationaal MS Fonds.

ANNULERING RAADSVERGADERING
De raadsvergadering van 20 november gaat niet door.

UITNODIGING VERGADERING   
WIJKRAAD EENEIND
Maandag 17 november komt de wijkraad Eeneind in openbare verga-
dering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat. De vergadering 
begint om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

KROEGENTOCHT VOOR OUDERS 
Vrijdag 21 november: Nog enkele plaatsen beschikbaar.
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 
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.

ZORGAANBIEDERS JEUGDHULP EN WMO
De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid 
over alle vormen van jeugdzorg. Vanaf die datum komen er ook taken 
bij voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat betekent dat 
ook de gemeente Nuenen deze zorg moet regelen zodat de inwoners 
hulp houden of in de toekomst krijgen als zij die nodig hebben. Maar 
welke zorgaanbieders gaan straks deze hulp bieden? Dat wordt op dit 
moment geregeld door het sluiten van contracten met aanbieders van 
jeugdhulp. In dat proces werkt Nuenen samen met andere gemeenten.

‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	J.U.I.C.E.	promotions	is	een	ontheffing	verleend	voor	een	fly-

eractie t.b.v. de SNS Bank aan de Vincent van Goghstraat 2 op 15 
november 2014 (verzenddatum 7 november 2014);

•	 aan	Stichting	Sint	Nicolaasactiviteiten	Gerwen	is	een	vergunning	
verleend voor het organiseren van de intocht van de Sint in Gerwen 
op zondag 23 november 2014 (verzenddatum 11 november 2014);

•	 aan	het	Sinterklaas	Comité	Nederwetten	zijn	een	vergunning	en	
ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	de	 intocht	van	de	
Sint in Nederwetten op zondag 23 november 2014 (verzenddatum 
11 november 2014);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	is	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m. een presentatie en feestavond in de tent aan de achterzijde 
van	voornoemd	restaurant	aan	Collse	Hoefdijk	24	op	13	december	
2014 (verzenddatum 12 november 2014).

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

PUBLICATIE
Ontwerp-omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen c.a.

Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 13 novem-
ber 2014 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aan-
vraag om omgevingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het (ver)
bouwen van een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor 
het	 bouwen	 van	 woningen	 in	 bestemmingsplan	 Uitbreidingsplan	
Nuenen-West, uitwerkingsplan fase 1. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer N-HZ-2014-0132.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een 
omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, 
lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend. De omgevingsvergunning 
is geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0107. De aanvraag omge-
vingsvergunning 2e fase is niet gewijzigd ten opzichte van de omge-
vingsvergunning 1e fase.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met ingang van 14 november 
2014 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen 
en	Openbare	ruimte	op	het	gemeentehuis.	U	kunt	de	onderstaande	
ontwerp-omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning 2e fase N-HZ-2014-0132 (Kavel 19 t/m 22).

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nue-
nen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp- 
omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge 
zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden 
gebracht bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Nuenen, 13 november 2014
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

Subregionaal
Samen met de gemeenten Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Waalre 
(subregio Dommelvallei+) sluit Nuenen contracten voor ambulante 
jeugdhulp. Het laatste betekent dat het kind hulp krijgt terwijl het 
thuis woont. Dit is mogelijk wanneer er in het gezin of bij het kind 
problemen zijn zoals spijbelen, het kind licht depressief is of wanneer 
de	ouders	veel	ruzie	maken.	Op	dit	moment	liggen	er	definitieve	over-
eenkomsten die op korte termijn door de zorgaanbieders getekend 
kunnen worden. Dit betekent dat snel bekend wordt welke aanbieders 
straks (jeugd)hulp gaan bieden in Nuenen.

Regionaal
Voor andere onderdelen van de jeugdhulp werkt Nuenen samen bij 
het sluiten van contracten met de twintig andere gemeenten in Zuid-
oost-Brabant. Het gaat om jeugdzorg met verblijf en gespecialiseerde 
dagbehandeling. De gemeente Eindhoven trekt de kar als het gaat om 
het sluiten van deze contracten voor de hele regio. De contracten voor 
deze	vormen	van	jeugdhulp	liggen	er	al,	maar	worden	pas	definitief	
na een wettelijke periode van 10 en 20 dagen. Naar verwachting zijn 
de	contracten	half	november	definitief.	

Informatie
Op	het	moment	dat	de	contracten	met	zorgaanbieders	definitief	wor-
den, dan krijgen de aanbieders, hun cliëntenraden en huidige cliënten 
daarover bericht vanuit de gemeente.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 3	november	2014		 Dennenlaan	21,	5671	BW	–	het	plaatsen	
	 	 	 	 van	een	aanbouw	(BOUW);
•	 4	november	2014		 Nuenen	West,	kavel	19	t/m	22	–	het	
	 	 	 	 oprichten	van	4	woningen	(BOUW);
•	 6	november	2014		 Europalaan	128A,	5671	AL	–	het	plaatsen	
    van een overkapping aan de zijkant van de 
	 	 	 	 woning	(BOUWEN);
•	 6	november	2014		 Nieuwe	Dijk	11,	5674	PD	–	het	veranderen	
	 	 	 	 van	een	dierenverblijf	(BOUWEN).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	E.	Hendrix	(Bar	Van	Gogh)	om	een	terrasver-

gunning	–tot	wederopzegging-,	vergunning	voor	twee	kansspelau-
tomaten in zijn horeca-inrichting aan Park 63A in de periode van 
2015 tot en met 2017 en aanpassing van de horecavergunning 
i.v.m. wijziging van de inrichting met het toevoegen van een terras 
aan de voorzijde aan Park 63a;

•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Nuenen	voor	het	organiseren	van	acti-
viteiten, zoals kinderoptocht en Oranjemarkt in het centrum van 
Nuenen t.g.v. de viering van Koningsdag op 27 april 2015;

•	 Aanvrager:	Stichting	Veulenkeuring	Gerwen	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse veulenkeuring in het centrum van Gerwen op 13 
december 2014;

•	 Aanvrager:	de	heer	en	mevrouw	Van	de	Ven	(Horecaexploitatie	
Oude	Landen)	 	om	een	vergunning	voor	de	uitoefening	van	het	
horecabedrijf, in dit geval de sportkantine namens V.V. R.K.S.V. in 
het pand Pastoorsmast 14. 

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

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

Nuenen, 13 november 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 5	november	2014		 Akkerstraat	13,	5674	RS	-		verbouwen	van	
	 	 	 	 een	woonhuis	(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 

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.

•
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•

•
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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

  

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 13 t/m woensdag 19 november

Betrouwbaar vlees.
Van TOP kwaliteit!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

TAS VOORDEEL!!!
500 gr. Rundergehakt +
4 Speklapjes ...........................6,95
Cool Kool
100 gram .........................................1,75
150 gr. Runder Tapenade +
100 gr. Snijworst  ......................3,75
Hachee
“kant en klaar, 
uit eigen keuken”
300 gram .........................................3,75
Spek en Bonen
“Roerbakgerecht”
100 gram .........................................1,25

Voor de best belegde broodjes

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Rond de Linde iedere
donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Sperziebonen 
1/2 kilo 1,99

Cherry potatoes 
per doos 1,99

Kaki persimon 
2 stuks 0,99

Doyene du Comice
hele kilo 0,99

Dadels Iran
per doos 2,49

Rode kool panklaar 
hele kilo 0,99

Kidney bonen
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

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

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

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Acties week 46: geldig van maandag 10 t/m zaterdag 15 november 2014

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

Speculaasvlaai 
    € 12,95
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes   4 + 1 gratis
_____________________________________________________

Brood van de week 
Vikorn     € 1,75
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

LAATSTE WEEK !!!

Op een koekjesbodem

DE KOFFIEDRINKERS
ETEN & DRINKEN
info@dekoffiedrinkers.com  |  www.dekoffiedrinkers.com 
Berg 38 (tegenover de lindeboom)  |  5671 CC Nuenen  |  Tel: 040 7850831

Kerstbrunch bij DE KOFFIEDRINKERSETEN & DRINKEN

ETEN & DRINKEN

Wildbouillon
**

Gevogelte pasteitje
**

Buffet
Warm

Varkensrollade met een portsaus
Stoofvlees van hert

Koud
Gerookte zalm

Gerookte makreel
Crème van garnalen 

Salade van aardappel bacon
Vegetarische salade 

Diverse vleeswaren/kaas/ei 
Versfruit 

Brood
Briochebrood

Verschillende mini broodjes
Croissantjes

Desem broden 
Kerststol 

Krenten brood 

Dranken
Melk / Jus d’Orange

Thee / Koffie 
(uitzondering speciaal koffie)  

Dessert 
Trio kerst dessert 

Prijs per couvert 32,50
Overige dranken 

worden in rekening gebracht

Geachte gasten, 

Wij zijn dit jaar open op 2e kerstdag voor een heerlijke kerstbrunch. 
Vanaf  nu telefonisch te reserveren. Mogelijk tot 21 december 2014. 
U wordt verwacht tussen 11:00 uur en 14:00 uur.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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



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.

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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7 9
6 8 2
7 1

2 5 7
3 9 5

1
1 3

5 7 9 6
6 5 2 4 8

Sudoku

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

ANALYSE
BEIGE
DROGEN
EISEN
GELIEFD
GILDEMEESTER
HEIDEVEN
HOOSWATER
KOEST
KORAN
MEMORISEREN
MENORA
NAGEL
NAPPA
OKAPI
OOGGETUIGE
OVERPEINZING
PLAAG
RATEL
RENTE
SPRINT
TAROK
TEKST
TEUGEL
TOREN
VULPEN
WROEGING

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 scherpe saus 6 visgerei 12 aanvoerder 13 lenig 15 nageslacht 
16 gezet 18 sprookjesfiguur 19 ik 20 voorzetsel 22 geestdrift 25 titel 26 serie 
29 vrouwelijk dier 30 doopgetuige 32 cijfer 34 make-up 36 bijbelse figuur 
37 roem 39 loopstok 41 mode 44 provinciehoofdstad 46 tennisterm 
48 man van adel 50 deel v.d. bijbel 51 gebak 53 oude lengtemaat 54 wolvlokje 
56 jong dier 57 drinkgerei 59 profeet 60 deel v.e. geschrift 
62 kleine hoeveelheid 64 sportvrouw 65 reisgoed.

Verticaal: 1 riv. in Frankrijk 2 houding 3 met dank 4 slaapplaats 5 zangstuk 
7 Europese hoofdstad 8 buitenkans 9 dierengeluid 10 pl. in Gelderland 
11 spelleiding 12 riv. in Frankrijk 14 vogelnaam 17 veldvrucht 18 vorstentitel 
21 racewagentje 23 in opdracht 24 overgeleverd verhaal 27 landbouwwerktuig 
28 kei 30 moes 31 voorzetsel 33 paling 35 ijzerhoudende grond 
38 hemelbrood 39 stoomschip 40 treuzel 41 sportploeg 42 lidwoord 
43 humorloos 45 brede sjaal 47 circa 49 plant 51 afwas 52 staat in Amerika 
55 kern 56 watering 58 inkeping 59 nauw 61 namelijk 63 dierengeluid.

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

B E T U W E M O B I E L

A R R I E T A D A M E O

F A G O T A A R L A R V E

V A A L S P L I T M O E R

A K S I E P N Y D E R A

L T A N T E E M E L T L

D V K O

G P A A R D Z I E K E I

E L I L E O E E N D E N

E E S T P U P I L G A D E

S N A A K C O L H A M E R

T T C A S H E D E L L T

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

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

Oplossingen wk 45
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

OORVERDOVEND

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

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

TE KOOP AANGEBO-
DEN: Vespa LX50, € 2250,- 
Bouwjaar okt. 2012, Km. 
stand 14980, Extra: Wind-
scherm, Valbeugel, Bagage-
rek, Zwaar slot. GELDROP-
SEDIJK 51-53, NUENEN, 
TELEFOON 040-2832447 
WWW.AUTOBEDRIJF-
JOOPVDHEUVEL.NL

TE HUUR: ZONNIG EN 
RUIM 4-KAMERAPPAR-
TEMENT in centrum Nue-
nen. Huur € 795,- p/m excl. 
€ 65,- servicekosten. Tel. 06 
511 67 606.

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

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

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

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

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

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

MEGAVLOOIENMARKT 
16 NOV. 220 KRAMEN. 
Tennishal Ehv. Noord. Vijf-
kamplaan Eindhoven. 9-16 
uur. Bomvol! € 2 p.p. 06-20 
29 98 24.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

TE HUUR AAN SPEGELT: 
220m2 Multifunctionele be-
drijfsruimte. Voor meer infor-
matie: 040-2840516.

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Wildweek
Van 16 t/m 20 November kunt u genieten van verrassende 
wildgerechten. Dit in een 5 gangen menu samengesteld 
met 5 bijpassende glazen wijnen voor € 69,50.

U kunt uiteraard ook alleen kiezen voor het wildmenu:
3 gangen € 29,50
4 gangen  € 34,50
5 gangen  € 39,50

Het is ook mogelijk om tijdens deze avonden 
a la carte te dineren.
www.restaurantolijf.nl/reserveren
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

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

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

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

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Nuenen’s Swingtime met 
Alt-Sopraan saxofonist Joris 
Posthumus in Café Schafrath 
Alt/Sopraan saxofonist en componist Joris Posthumus (1973) speelt woens-
dag 19 november een solistische hoofdrol tijdens een nieuwe editie van 
Nuenen’s Swingtime in café Schafrath samen met de BigBand Nuenen.

Opening       
Van Gogh-Roosegaarde fietspad 
 
Op 12 november is in Eindhoven het Van Gogh- Roosegaarde fietspad geopend. 
Met de opening van het fietspad start ook het internationale themajaar Van Gogh 
2015. Het fietspad is uniek. Geïnspireerd op het werk van Vincent van Gogh, ver-
enigt het innovatie en design met cultureel erfgoed en toerisme. Het Van Gogh-
Roosegaarde fietspad is gerealiseerd door Heijmans naar een ontwerp van Daan 
Roosegaarde en maakt onderdeel uit van de Brabantse Van Gogh fietsroute.
 
Vanaf 13 november is het fietspad voor 
iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers 
zullen in de schemering verrast wor-
den door een ontwerp van licht en 
kleur, geïnspireerd op het wereldbe-
roemde werk De Sterrennacht Van 
Vincent van Gogh. Heijmans ontwik-
kelde speciaal daarvoor samen met 
kunstenaar Daan Roosegaarde een in-
novatieve technologie waarbij het pad 
verlicht wordt door duizenden fonke-
lende steentjes. Hierdoor ontstaat een 
spel van licht en poëzie. Roosegaarde: 

‘Ik wil een plek creëren die mensen als 
bijzonder ervaren, techniek gekoppeld 
aan beleving, dat is waar techno-poë-
zie voor mij voor staat’. 
Het fietspad maakt onderdeel uit van de 
Van Gogh fietsroute die de erfgoedloca-
ties van Vincent van Gogh in Brabant, 
Vincent’s Homeland, verbindt. De we-
reldberoemde schilder maakte in Nue-
nen zijn eerste meesterwerk De aardap-
peleters en legde ook de Opwettense 
Watermolen en de Colse watermolen 
vast in zijn schilderijen. Tussen die twee 

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Anja van Baast
Administratief 
medewerkster

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

A D V E R T O R I A L

Een dierbare herinnering
Steeds meer mensen kiezen voor een blijvende herinnering, in een vorm 
waarbij hun overleden dierbare letterlijk dicht bij hun blijft. Eén van de 
mogelijkheden is een sieraad met ruimte voor as of een vingerafdruk of 
een combinatie van beide. Van der Stappen Uitvaartverzorging wil graag 
aan deze mooie persoonlijke wens voldoen en werkt daarom nauw 
samen met Ingrid van Doesburg, goudsmid en eigenaar van atelier Art 
of Impression. Een van onze medewerksters informeert u graag over de 
diverse persoonlijke herinneringssieraden.

Sieraden met emotie
Ingrid van Doesburg had altijd al 
een speciale voorkeur voor het ma-
ken van sieraden met emotie. “Ik 
vond het heel leuk om samen met 
een klant te bespreken wat de wens 
is voor bijvoorbeeld een trouwring, 
een sieraad bij een geboorte of 
een andere feestelijke gebeurtenis. 
Sinds 2000 ben ik me als eerste in 
Nederland toe gaan leggen op het 
maken van vingerafdruksieraden. 
In de jaren daarna is dit initiatief 
steeds meer omarmd als persoon-
lijk herinneringssieraad en daar-
door is de collectie inmiddels ook 
zeer uitgebreid,” aldus Ingrid.

Mooie collectie van persoonlijke 
sieraden en urnen
De sieradenlijn biedt een grote 
keuze aan mooie ambachtelijke 
sieraden in goud en zilver of een 
combinatie van beide. Ook zijn er 
producten in leer met zilveren be-
deltjes te verkrijgen. Alle sieraden  
zijn zeer draagbaar en bieden 
ruimte voor een vingerafdruk, een 
beetje as of een combinatie van 
beide. De collectie kenmerkt zich 
van zeer jeugdig en vlot naar eigen- 
tijds chique. Indien gewenst kan er 
ook een sieraad op maat verzorgd 
worden, uniek en helemaal conform 
de wens van de nabestaanden. 

Nieuw in de lijn is de mogelijkheid om  
horlogewijzerplaten te bedrukken.  
Naast deze herinneringssieraden biedt  
Van der Stappen Uitvaartverzorging 
via Art of Impression ook een ruime 
keuze aan urnen, waarop een vinger-
afdruk kan worden aangebracht, 
eventueel in combinatie met een 
mooi sieraad als urndecoratie.

Symboliek
Van der Stappen Uitvaartverzorging 
ziet het werk van Art of Impression 
als een prachtige mogelijkheid voor 
nabestaanden om na een persoon-
lijk en goed verzorgd afscheid de 
dierbare dichtbij te houden, in wat 
voor vorm dan ook. Het biedt abso-
luut troost en helpt mee bij de ver-
werking van het rouwproces. Een 
dergelijk sieraad draagt een dier-
bare persoonlijke herinnering en 
symboliseert de schoonheid van het 
leven dat samen gedeeld werd.

molens ligt vanaf november het nieuwe 
fietspad, dat zo de brug slaat tussen he-
dendaags design, innovatie, cultureel 
erfgoed en toerisme in Brabant.
 
Van Gogh 2015
Met de opening van het fietspad op 12 
november, start het internationale the-
majaar Van Gogh 2015. In 2015 wordt 
het 125ste sterfjaar van Vincent Van 
Gogh (Zundert, 30 maart 1853 - Au-
vers-sur-Oise, 29 juli 1890) herdacht 
met een veelzijdig cultureel program-
ma onder het motto 125 jaar inspiratie. 
Dit programma is vormgegeven door 
Van Gogh Europe, bestaande uit Van 
Gogh Museum, Kröller-Müller Muse-
um, Van Gogh Brabant, Mons 2015 en 
de Franse partners. Musea, erfgoedlo-
caties en culturele evenementen schen-
ken, gedurende het hele jaar, aandacht 
aan het werk, leven en de inspiratie-
bronnen van Van Gogh. Het themajaar 
is een initiatief van NBTC Holland 
Marketing in samenwerking met RBT 
KAN en VisitBrabant om een impuls te 
geven aan het buitenlandse bezoek aan 
Nederland. Daarbij zetten de partners 
in op het spreiden van bezoekers in tijd 
en ruimte en de regio’s Gelderland en 
Noord-Brabant spelen daar op in.
 
Gebiedsontwikkeling Brainport-Oost
Met de realisatie van het Van Gogh-
Roosegaarde fietspad krijgt het gebied 
Brainport-Oost een impuls om te ont-
wikkelen tot landschapspark. De ge-
meente Eindhoven stelde, naast een fi-
nanciële bijdrage, onder meer het terrein 
ter beschikking dat dient als proeftuin 
voor de ontwikkeling van het fietspad. 
De partners investeren in dit innovatieve 
fietspad gezamenlijk € 700.000 (voor on-
der meer ontwikkeling, uitvoering, op-
leiding gidsen en internationale marke-
ting). De helft daarvan betreft een 
subsidie van de Provincie Noord-Bra-
bant, deze maakt deel uit van een totale 
investering van 19 miljoen euro in het 
gebied dat moet gaan fungeren als het 
groene hart van de regio.

Na, Bart van Lier, (trombone), jazz zan-
geres Greetje Kauffeld, Rob van Bavel 
(piano) samen met Maarten Janssens 
(mondharmonica), nu dus een optreden 
van Joris met de BigBand Nuenen. Joris 
studeerde aan het conservatorium te 
Rotterdam en Tilburg en kreeg in 2010, 
na het uitbrengen van zijn CD The 
Abyss, als Yong Vip de gelegenheid met 
zijn quartet een tour langs alle gereno-
meerde jazz Podia in Nederland te ma-
ken. En nu dus een swingend optreden 
van Joris Posthumus in café Schafrath. 
Hij zal tijdens dit concert ook een aantal 
eigen composities en arrangementen ten 
gehore brengen samen met de BigBand 
Nuenen. Een concert dat u niet mag mis-
sen. Zoals bij elk concert in de serie van 
Nuenen´s Swingtime zal het optreden 
op woensdagavond 19 november be-
staan uit een zogenaamde open repetitie. 
Aanvang 20.30 uur tot 22.30 uur en van 
22.30 uur tot 23.30 uur zijn er TV opna-
mes door de LON. Vanaf 9 november 

wordt de registratie van het concert van 
de Bigband Nuenen met Greetje Kauf-
feld door de LON uitgezonden. Uitzendingen LON-TV

Vanaf zondag 16 november nieuw in het programma Nuenen-Nu:

•	 10	jaar	glasvezel	in	Nuenen,	het	eerste	dorp	in	de	wereld	volledig	
 aangesloten op glasvezel, hoe is het ontstaan, wat is de huidige situatie. 
•	 Hee	doede	mee?	Alles	over	de	dorpsquiz.
•	 Schilderij	“Garen	winden”,	een	nieuwe	aanwinst	van	het	Vincentre.
•	 Foto-expositie	Click	Click	Community	in	het	Van	Abbemuseum.
•	 Nationaal	schoolontbijt:	
 Basisschoolleerlingen ontbijten in het Gemeentehuis.
•	 Emile	Roemer	in	Nuenen,	de	SP	organiseerde	een	avond	over	de	Zorg.
•	 Herinrichting	van	het	Park.
•	 Wa	vinde	gij?

Intocht Sinterklaas
Ook tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten worden opnames ge-
maakt. Deze reportage wordt zo snel mogelijk aan het programma toege-
voegd.

De tv-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.
omroepnuenen.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

Berichtgeving van Projectbureau Nuenen West:

Eind dit jaar schone grond in 
Nuenen West
Als voorbereiding op de bouw van de eerste woningen in Nuenen West zijn 
onlangs de wettelijk vereiste bodemonderzoeken uitgevoerd. Tijdens dit 
onderzoek is op enkele specifieke locaties in het plan vervuiling aangetrof-
fen. De sanering hiervoor start in week 47 en wordt eind december afge-
rond. De saneringswerkzaamheden hebben geen consequentie voor de 
geplande opleveringsdatum van de woningen.

Nadat de verontreinigde grond is ver-
wijderd, wordt nieuwe grond terugge-
bracht, die geschikt is voor woningen 
en tuinen. Daardoor is er in de toe-
komst geen enkel gezondheidsrisico 
voor de toekomstige bewoners. Verder 
is er door de volledige sanering ook 
geen gebruiksbeperking. De kopers 
van de 37 woningen zijn deze week 
door Nuenen West geïnformeerd. “Zij 
vinden het natuurlijk vervelend, maar 
ze begrijpen dat het een tijdelijk pro-
bleem is en dat het geen consequenties 

heeft voor hun toekomstige woning en 
woonomgeving”, aldus Harrie Buijs 
van projectbureau Nuenen West.
Er is tevens een verontreiniging aan-
getroffen op het kruispunt Europalaan 
- Dubbestraat. Deze verontreiniging 
wordt volledig weggehaald als de Eu-
ropalaan opnieuw wordt ingericht.
De bouw van de eerste woningen start 
nog deze maand, waarna de opleve-
ring gepland staat in de tweede helft 
van 2015.
 
Nuenen West
Nuenen West wordt de nieuwe uitbrei-
dingswijk tussen Eindhoven en Nue-
nen, grenzend aan het groene Dom-
meldal. De eerste woonbuurt, 
Opwettens Land ligt in de hoek Euro-
palaan, Vorsterdijk en Dubbestraat. 
Kenmerkend is de dorpse opzet met 
gebogen klinkerstraatjes, een groene 
brink en veel verschillende woningen. 
De architectuur is traditioneel en lan-
delijk, met schuine daken, gevels van 
metselwerk, ramen met roedeverdeling 
en houten luiken. Het aanbod loopt uit-
een van rijwoningen, vrijstaande wo-
ningen tot vrije kavels om zelf te bou-
wen. Ook komen er 24 huurwoningen 
aan de ventweg van de Europalaan. 

Gevonden
Er is een geldbedrag (los) gevonden, 
op het Dwerspad bij de Drietip. De 
rechtmatige eigenaar kan zich melden 
bij telefoonnummer 252 18 24. 

Opnieuw een warm hart voor 
Doctors for Mozambique
12.500 euro is het fantastische bedrag dat Doctors for Mozambique de afge-
lopen maanden bij een viertal activiteiten mocht ontvangen. Een bedrag dat 
volledig ten goede komt aan het doel van de stichting; zeer arme studenten 
geneeskunde in het Afrikaanse land Mozambique. Door het geld van de 
stichting kunnen zij studeren, arts worden en de geneeskundige zorg in 
Mozambique met hun kennis en kunde verbeteren. 

Twee van de vier activiteiten, organi-
seerde de stichting zelf: een Wijnge-
nieterij in de Watermolen van Opwet-
ten, waar ruim 120 gasten een zestal 
heerlijke wijnen mocht komen proe-
ven in de hoop dat deze in de smaak 
zouden vallen en dat er veel flessen 
verkocht zouden worden, en het twee 
keer per jaar georganiseerde sponsor-
diner in restaurant Pezzaz. Dit restau-
rant werd voor de zevende keer door 
Andreas en Sandra Vorstermans vol-
ledig ter beschikking gesteld voor on-
geveer 70 gasten, die hier genoten van 
een voortreffelijk diner, goede ge-
sprekken, een goed glas wijn en van 
heel veel gezelligheid.

Bij de andere twee activiteiten was 
Doctors for Mozambique het goede 
doel waaraan geschonken werd. Dit 
gebeurde door de dames van Agora, 
welke een prachtige autorally door 
het Brabantse land hadden georgani-
seerd en de dames van Golfclub Gul-
bergen die de volledige opbrengst van 
hun Ladiesday ter beschikking stel-
den aan de stichting. Het is iedere keer 
weer fantastisch te mogen ervaren 
hoeveel mensen die stichting een 
warm hart toedragen en hoe geweldig 
het is hierdoor zoveel ongelofelijk 
arme studenten een studiebeurs te 
kunnen schenken, waarmee ze hun 
dromen werkelijkheid kunnen maken.

Gezellige drukte 
op Speelgoedbeurs 
Kernkwartier
Het was zaterdag 8 november een ge-
zellige drukte op de Speelgoedbeurs in 
het Kernkwartier. Veel speelgoed wis-
selde van eigenaar en er was voor de 
jeugd een suikerspin en popcorn in 
overvloed.
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Hee doede mee...en de winnaar is...
Door Elwien Bibbe

 De TOP 10
------------------------------------------------------
1. Aspro & Co
2. Hoelahoep
3. De Aardappelweters
4. Thee.m.k.
5. Hee wij doen mee!!
6. Ech nie! (team 1)
 (o.a. Josine Jansen)
7. GLMIK
8. Masterminds
9. Hins & Co
10. Team De Rietpluim
11. Kwizzut (team 16)
 (o.a. Elwien Bibbe)
55.  It runs in the family
65. De Bokkenrijders (team 18)
 (o.a. Mariët Jonkhout)

De mannen en vrouwen achter Hee 
doede mee: Achteraan v.l.n.r. Roeland 
de Laat, Richard van den Beld, Karlijn 
van den Berk en Joost Zwam. Vooraan: 
Laura van Hout, Inge Jacobs-Koelink 
en Marijke van der Sande.

De winnaars van de eerste Nuenense Dorpsquiz: Aspro & Co.

uim1200 man en vrouw vullen Het Klooster op de feestavond van 
Hee doede mee. Een dj en een live band zorgen voor de nodige 
muziek. De teams staan in afwachting van de countdown, samen-
gepakt op het Rabobankplein. Als de countdown bij 74 begint, ont-

staat er wat ongerustheid in de zaal, want er waren toch 75 teams. Is er een 
gediskwalificeerd? Maar een team heeft zich vlak de quizavond terugge-
trokken en de teams op de reservelijst waren al opgegaan in andere teams. 
Dus uiteindelijk deden 74 teams mee. Een geweldig succes voor de eerste 
editie van Hee doede mee.. 

Maar wie zijn toch die zeven dames en 
die heren, die voor zoveel plezier en 
saamhorigheid gezorgd hebben in 
Nuenen? Dat zijn Roeland de Laat, Ri-
chard van den Beld, Karlijn van den 
Berk en Joost Zwam, Laura van Hout, 
Inge Jacobs-Koelink en Marijke van 
der Sande. Inge Koelink vertelt: “35 
Teams, dat hadden we voor ogen, 
maar dat aantal groeide en groeide 
maar. Dus hebben we de inschrijving 
bij 75 teams moeten sluiten. En dat 
heeft dan weer te maken met de capa-
citeit van Het Klooster.  De kunst heb-
ben we afgekeken in Beek en Donk. 
Daar gevonden heeft al drie keer zo’n 
quiz plaats en met groot succes.”
“10 Procent van de vragen moet zeer 
moeilijk, tot bijna onoplosbaar zijn,“ 
gaat Inge verder, “70 procent van de 
vragen goed te doen en 20 procent 
makkelijk. Maar wat voor de een mak-
kelijk is, is voor de ander moeilijk! We 
hebben verschrikkelijk veel voorpret 
gehad bij het verzinnen van de op-
drachten. Dat was makkelijker dan het 
vinden van sponsoren. De quiz in 
Nuenen is nieuw en er wordt al zoveel 
geld gevraagd voor allerlei activiteiten. 
Jumbo Roland Grimbergen zorgde 
uiteindelijk voor de hoofdprijs. Een 
cheque van 100 euro voor het eigen 
team of een cheque van 500 euro voor 

een goed doel. Maar volgend jaar, gaat 
dat vast makkelijker. Er komt zeker 
een editie .02.”
De sfeer in Het Klooster is geladen. Ie-
dere keer als er weer een nieuw team 
met foto op het beeldscherm ver-
schijnt stijgt er een gejoel op uit de 
zaal. En naarmate de countdown vor-
dert, neemt dit gejoel alleen maar toe. 
Bij plaats veertig wordt de countdown 
onderbroken. En zo blijft de spanning 
in de zaal hangen.
Team Boord is dan nog in de race. En 
teamcaptain Anita Jansen dicht haar 
team, 40 man groot, en al bijna 35 jaar 
verenigd in Buurtvereniging Boord 
grote kansen toe. Die mix van jong en 
oud, de saamhorigheid, los van alle 
kennis over Nuenen zorgt voor hoge 
verwachtingen. Ze hebben maar 6 
vragen onbeantwoord. De Oogappel-
tjes, een team bewoners van ’t Oog, zit 
dan al lang achterin in de bar, zover 
mogelijk weg van de muziek...”Wij wa-
ren het eerst klaar, wij zijn allemaal 
bejaarden en moeten altijd vroeg naar 
bed...”, vertelt hun captain. Ze zijn 74e 
geworden.
De Speulers zijn optimistisch. Ze we-
ten dan zeker dat de eerste plaats voor 
hun is, want ze hebben alle deurklin-
ken van de Horeca weten te vinden, 
alleen die in Gerwen niet.  

En de winnaar is….
De spanning stijgt en het is wachten 
tot na middernacht voordat er uitein-
delijk 3 teams overblijven. De Aardap-
pelweters leggen beslag op de derde 
plaats,  Hoelahoep wordt tweede en 
Aspro & Co mag het podium bestor-
men. De hoofdprijs van 500 euro gaat 
naar een goed doel: Weverkeshof. 
Maar alleen omdat ‘Hee doede mee’, de 
prijs niet in ontvangst wil nemen. En 
waarom heeft Aspro & Co gewonnen? 
Jac: “Wij hadden nog ouderwetse boe-
ken bij.”
De uitslag en het quizboek met de vra-
gen en de antwoorden is te bekijken op:

www.heedoedemee.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.

Democratie op z’n smalst
Je beschikt over de meerderheid in de gemeenteraad te weten de helft plus één. 
Vervolgens zet je de oppositie feitelijk buiten spel. Hoe?
Nadat er tijdens de raadscommissievergadering werd geconstateerd dat de cijfers 
niet klopten, zegde de wethouder toe deze te corrigeren. De aldus gecorrigeerde 
begroting werd niet meer voorgelegd in de commissievergadering(en), maar werd 
nog geen 24 uur voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad aangele-
verd. Ondanks protest weigerde de coalitie de behandeling eerst in de 
commissievergadering(en) te laten plaatsvinden en zette zij de behandeling in de 
gemeenteraad door. Op die wijze stelde zij de andere partijen niet in staat om een 
en ander serieus te bestuderen. Het bestuderen gebeurt in de eerste plaats door de 
raadscommissies en die mogelijkheid ontbrak nu volledig.

We leven in een democratisch land, waar alle partijen - dus ook de oppositie - de 
mogelijkheid krijgen hun inbreng (tijdig) aan te leveren. Normaal gesproken 
wordt er dan naar elkaars argumenten geluisterd en worden deze gewogen. Echter 
in Nuenen wordt er zo niet gehandeld, maar denkt blijkbaar de kleinst mogelijke 
meerderheid de wijsheid in dezen in pacht te hebben en dan mag de oppositie 
slechts voor de vorm nog meedoen, terwijl we elkaar in de huidige (financiële) si-
tuatie zo hard nodig hebben en draagkracht zo belangrijk is.

Hoe zou het provinciale bestuur hier over denken? “Ach daar heb je die dorpelin-
gen weer. Ze leren het ook nooit. Een kwestie van tijd, dan is het over en uit?”
Maar daar zijn we dan wel zelf debet aan. Buitengewoon jammer, want zelfs de 
Dommelvallei (t.w. Geldrop, Mierlo, Nuenen, Son en Breugel) maakt dan geen kans 
meer, terwijl deze zo’n belangrijke functie tussen de beide grote steden kan hebben.

Magchiel Nieuwlaat, ChristenUnie, Nuenen.

POD Nieuws...    
Democratie of demagogie in Nuenen?
In juni heb ik ons college en de bijbehorende raadspartijen m.b.t. Kafi verweten 
dat zij er hun eigen democratie op nahielden. Nu weet ik dat ik helderziende ben.
Wat afgelopen donderdag in de raadsvergadering is gebeurd is tekenend voor de 
Nuenense verhoudingen, en volgens het ministerie een unicum in de landelijke 
gemeentepolitiek. De meerjaren begroting 2015 - 2018 werd tegen alle afspraken 
in door de lokale partij W70 met steun van een aantal meelooppartijen toege-
voegd aan de agenda. En dat terwijl het presidium moverende redenen had om dit 
juist niet te doen, immers in de commissievergadering van een week eerder was 
men er nog niet uit. 

De vele vragen zijn pas op de dag voor de raadsvergadering beantwoord. Er zou 
nog een tweede commissievergadering worden gepland voordat het in de raad 
werd gebracht. Dat was de afspraak. Maar afspraak is afspraak geldt niet voor 
Toos van de Ven (W70).

De inkt was nog niet droog, niemand had nog tijd gehad de antwoorden op de ge-
stelde vragen door te nemen, externe deskundigen konden zo snel niet worden ge-
raadpleegd, maar Toos en haar gevolg zette gewoon iedereen voor het blok. De 
oppositie heeft gemeend hier niet aan mee te gaan werken en stapte daarom uit de 
vergadering, volkomen begrijpelijk.

De meerjarenbegroting is het belangrijkste besluit in de vier jaren dat het college 
zit en verdiend daarom een breed maatschappelijk draagvlak, ook in de raad!
Cijfermatig mag de coalitie gelijk hebben dat het een democratisch proces is, maar 
zo verkwansel je niet de belangen van je eigen burger. Het is machtspolitiek van de 
bovenste plank, eigenlijk is het een vorm van demagogie.

Een meerjarenplan van ongeveer 55 miljoen per jaar jaag je er niet even doorheen 
tussen de vla en de koffie zonder voldoende voorbereiding, dat heet onbehoorlijk 
bestuur. Men kan de partijen W70, D66, SP, GL, NB en VDB verwijten onverant-
woord besluiten te nemen over uiterst belangrijke dossiers. Immers ook zij konden 
zich onvoldoende voorbereiden. Wederom wordt de Nuenenaar niet serieus geno-
men, terwijl zij straks wel mag opdraaien voor eventuele ongedekte cheques ten 
gevolge van onzorgvuldige financiële besluitvorming.

De dorpscriticaster, Jan Zuring, Nuenen.

Politiek Nuenen een stuurloos zinkend schip
Menig Nuenenaar zal het eens geweest zijn met de analyse oppositie onder de 
kop “Zo kan het niet langer in Nuenen”, geschreven door journalist  Michel 
Theeuwen in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 8 november jl. Dit naar 
aanleiding van het zoveelste aanfluitende voorval in de Nuenense gemeente-
raad afgelopen donderdag vlak voor de behandeling van de begroting 2015. De 
oppositie, in feite monddood gemaakt door een krappe meerderheid van de co-
alitie met onverwachte steun van twee oppositiepartijen (Lijst Van den Boomen 
en Nuenens Belang) om toch de begroting, met haar stormachtige voorbereiding 
in de commissie, te behandelen, stapte bij de aanvang van die behandeling op. 
Verstandig of niet? De democratie en de raad in ieder geval onwaardig en min-
achtend tegenover de kiezers. Dat het zo niet langer kan in Nuenen wisten we 
eigenlijk al langer. De gemeenteraadsverkiezingen (maart jl.) met een aantal 
nieuwe gezichten hebben aan de treurig vechtende en egotrippende toestand 
van de Nuenense raadsleden geen verandering gebracht. Het Nuenense politie-
ke schip met elf elkaar beschimpende partijen en inmiddels met drie van de vier 
‘politiek aangeschoten’ wethouders, begint stuurloos rond te dobberen en is wel-
haast gedoemd langzaam maar zeker op de klippen te lopen. Want waar blij-
ven de transparantie, de vruchtbare samenwerking, het begraven van de strijd-
bijlen, het respect voor elkaar, enz. waarmee door de partijen voor de 
verkiezingen zo hard geschreeuwd is. Niets van dit alles en men rollebolt nog 
heftiger als ooit te voren over straat. De raad is meer bezig met zijn eigen sores 
waardoor ze de belangen van zijn inwoners niet meer zien. En zo dendert deze 
soaptrein in Nuenen steeds verder voort. Maar die trein stopt een keer, totdat de 
kiezers het beu zijn en er van hogerhand ingegrepen moet worden. Begin van het 
einde? Daar lijkt het wel op. De roep van een meerderheid van de Nuenense 
bevolking wordt steeds luider en algemener: zo snel mogelijk de overstap maken 
naar Eindhoven of misschien wel Helmond. Raakvlakken zijn er al met elkaar, 
nl. geen voorstander van de verkeersruit zoals die door de provincie voorgesteld 
wordt moet in ieder geval niet doorgaan. Dat kan men niet zeggen van de drie 
samenwerkende gemeenten in Dommelvallei, waarbij de meningen in deze 
kwestie verdeeld zijn.

Rens Kuijten, Nuenen

R

Heedoedemee, impressie van      
een teamcaptain (deel 2)

Op de bewuste avond hield een deel van 
het team alvast een kroegentocht om 
zich zo moed in te drinken en een ander 
deel besloot de uitslag thuis op de bank 
af te wachten; aanwezig zijn, werd te 
spannend. De rest van de groep toog 
naar Het Klooster waar half Nuenen 
zich inmiddels verzameld had. Er speel-
de een steengoede coverband; Millers 
inc. En de sfeer en zo zat er al snel in. Op 
een groot scherm begon de bekendma-
king van achter naar voren; er was blijk-
baar een team gediskwalificeerd want 
het eerste getal was 74 en gelukkig, dat 
waren wij niet. Gespannen telden we 
mee met de nummers en wat we eigen-
lijk niet gevreesd hadden gebeurde bij 
nummer 65; groep 18 De Bokkenrijders 
kwam in beeld en we lagen eruit. Beetje 

beschaamd voelde de captain zich wel, 
zeker na de reactie van een ‘ander team’ 
dat zei “ik had jullie echt hoger inge-
schat”. We hadden echt ons best gedaan, 
maar helaas... een troost wel, lang niet 
iedereen kan zeggen bij de eerste tien 
genoemden te zitten.
Nu werd het wachten op team 1, hope-
lijk zouden zij snel volgen, maar het 
duurde en het duurde.. het ‘bovenge-
noemde andere team’ lag er inmiddels 
ook uit, alhoewel later bleek dat zij in 
ieder geval de winnaar van het groot 
dictee in hun midden hadden: Mariëlle 
pet je af! Knappe prestatie! 
En het aftellen ging verder. Plaats tien 
was vergeven aan Team de Rietpluim 
en team 1 kwam nog steeds niet. Het 
zou toch niet… Bij plaats 6 bleef team 1 

Door Mariët Jonkhout

De groepsapp ‘De geitjes’ van de vrouwen van team 18 De Bokkenrijders, 
was eigenlijk de hele week al overbelast. De vrijdagavond, de avond van de 
uitslag van de eerste Nuenense dorpsquiz, werd veelvuldig besproken en er 
werd over en weer gespeculeerd op welke plaats ‘ons’ team zou eindigen. 
Eerste zouden we niet gaan worden, dat wisten we al wel; we hadden per slot 
van rekening niet alle vragen goed en we hadden geen liedje, maar ergens 
tussen de 10 en de 20 moest toch zeker haalbaar zijn en we hadden een doel; 
boven team 1 eindigen, het team met blufpoker en een hele grote mond…. 

steken. Een superknappe prestatie en 
bijna 60 plaatsen boven team 18. We 
hebben ze het letterlijk niet nagedaan, 
ech nie! De winnaars van de avond 
Aspro&Co hebben het geweldig ge-
daan, niets dan lof voor deze groep! 
Voor team 18 een grote uitdaging om 
het het volgend jaar beter te doen; op-
nieuw gaan we de strijd aan en hopelijk 
met een beter resultaat. Organisatie 
van Heedoedemee, het zat geweldig in 
elkaar. De Bokken kunnen niet wachten 
op de volgende ronde!

Creatieve workshop 
bij De Vlinder
Op 25 november wordt er bij Vrou-
wencentrum De Vlinder een workshop 
‘werken met ecoline en krijt’ gegeven. 
De workshop staat in het teken van een 
bepaald thema dat door de docente, 
Hella Hertogs van Stichting Two Tone, 
nader zal worden toegelicht. Er zijn 
geen kosten aan verbonden, maar het 
aantal plaatsen is beperkt. Dus schrijf 
je snel in als je mee wil doen (voor 20 
november). Inschrijven kan via vrou-
wencentrum@levgroep.nl. Aanvang: 
09.30 uur (09.15 uur aanwezig); eind-
tijd: rond 12.00 uur. De Vlinder is te 
vinden op de Sportlaan 12 (Luistruik). 
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Traditionele Boeren   
Bruiloft in Nederwetten
Afgelopen zaterdag is tijdens prinsenbal in Nederwetten naast de nieuwe 
‘kartrekkers’ Prins Peer met zijn Adjudanten koMIES en pelzHANt ook het 
boeren bruidspaar gepresenteerd. Zij zullen op carnavalszaterdag 14 februari in 
het onecht verbonden worden. Het definitieve programma van die dag kunt u 
lezen in deze krant of op de website www.dewetters.nl

Prinsenbal Nederwetten 2014

Raoden Maor
Met de wetenschap dat in Nederwetten het gezegde blijkbaar 'De peer valt 
niet ver van de boom' is, is de toon voor het komende carnaval gezet. Nu 
blijken een aantal gezegden de oplossing te bevatten voor deze reeks Rao-
den Maor raodsels. Wij begonnen deze reeks met het gezegde 'Waar rook is 
is vuur'. Nu dat blijkt te kloppen, verschillende namen gaan inmiddels als 
een lopend vuurtje door de wandelgangen. 

Het gezegde 'Alle begin heeft een ein-
de' blijkt dan ook weer te kloppen. Het 
einde van de regeerperiode van Prin-
ses Licor Markanti en haar adjudante 
Itje is het begin voor de nieuwe Dorst-
lustige Hoogheid van de Raod van 
Zatterdag. Dorstlustige Hoogheid, in 
het Engels is daar een mooi gezegde 
voor; 'What's in a name'. Maar ja dat 
blijft dan weer een raodsel tot het laat-
ste moment. 

Genoeg gezegd, dus hieronder weer 
drie nieuwe aanwijzingen met de vo-
rige ook nog even ter opfrissing.

•	 Koningsgezind
•	 Zwart	water	is	hem/haar	niet	vreemd
•	 Zit	bovenop	het	vlees
•	 Bekend	met	 de	 snelweg	 in	 al	 haar	

vormen
•	 Gekruide	hoffelijkheid
•	 Titelaspiratie
•	 Alleenheerser
•	 Als	je	ervoor	staat	is	het	lastig	posi-

tie kiezen
•	 Voor	de	een	was	het	zijn	vader	voor	

de ander de onderbuurman

Een beetje 
slimme vo-
gel zal er 
inmiddels 
wellicht
uitgeko-
men zijn. 
Maar als je 
het nog niet 
weet niet gelijk 
bij de pakken neer-
zitten. Zoals gebruikelijk vindt je bij 
binnenkomst in de residentie nog 2 
laatste aanwijzingen die je de weg wij-
zen. Rest er nog maar een ding en dat is 
eigenlijk zo gezegd zo gedaan. Zondag 
aanstaande zorgen dat je erbij bent. 
Wij vinden het zeker leuk als je af-
scheid komt nemen van Prinses Licor 
Markanti en haar adjudant Itje en na-
tuurlijk stellen wij je om 19:11 uur 
graag voor aan degene die na haar de 
scepter gaat zwaaien over de Raod van 
Zatterdag. Wij beginnen zondag om 
16:11 uur en hopen je te mogen verwel-
komen in de kasteeltuin van onze resi-
dentie Restaurant Goesting. Wij heb-
ben er in ieder geval goesting in.

Wie wordt het jeugdprinsentrio 
van C.V. De Dwèrsklippels?
Wie is het nieuwe prinsentrio van Nuenen, van welke school komen ze? Mis-
schien zitten ze wel bij jou op school, in de klas, bij je sportclub of vereni-
ging? Het zou toch leuk zijn als je erbij bent als bekend wordt gemaakt dat 
jouw vriend of vriendin zomaar prins, adjudant of prinses is! Zou je kunnen 
raden naar aanleiding van deze hints wie het zijn? 

•	 De	adjudant	is	op	grote	hoogte
•	 Ze	feesten	alle	drie	onder	de	boom
•	 Aan	 deze	 prinses	 kan	 niet	 getipt	

worden
•	 De	eerste	dag	van	carnaval	 is	extra	

speciaal voor de prins
•	 De	prins	vliegt	van	de	beek	naar	de	

boom
•	 Niet	geboren	maar	wel	getogen

Niet alleen het nieuwe prinsentrio 
wordt bekend gemaakt op deze mid-
dag maar ook de nieuwe Raad van Elf 
en dansmariekes worden voorgesteld. 
Jij	 kunt	 hier	 bij	 zijn!	 Kom	 met	 al	 je	

vrienden en vriendinnen want we 
gaan de spelshow spelen: ‘Ik hou van 
Nuenen’.	 Tijdens	 deze	 spelshow	 doet	
de zaal mee maar kun je ook uitgeko-
zen worden om op het podium in een 
team spellen te spelen. Er zitten spel-
len in die in ‘Ik hou van Holland’ ook 
worden gespeeld zoals het welbeken-
de	 ‘verjaardagsfeest’.	 Trommel	 al	 je	
vrienden en vriendinnen op en kom 
het	liefst	gekleed	in	rood/wit/blauw	of	
oranje	 en	 speel	mee	 in	Het	Klooster	
tijdens de spelshow: ‘Ik hou van Nue-
nen’. Zaterdag 15 november 2014, 
14.30	uur	Theaterzaal	Het	Klooster.

De ontknoping nadert gestaag in Gerwen

Carnavalskriebels(5) bij    
‘De Narre-Kappen’
Na een enerverende zoektocht afgelopen zondag die natuurlijk veel gezel-
ligheid heeft gebracht en natuurlijk weer de nodige carnavalskriebels, zal 
over een kleine 10 dagen bekend zijn wie de verrassing van 2015 gaat wor-
den. De speculaties lopen hoog op en veel personen worden verdacht 
betrokken te zijn bij de nieuwe kartrekkers. Ook is bekend geworden dat 
zelfs de PKC een geheim lid heeft en natuurlijk is dat ook een sport om dit 
tot aan het prinsenbal van 22 november spannend te houden. Over onge-
veer 10 dagen zullen we het weten en volgende week volgt alweer de laatste 
aanwijzing in het rijtje van 11!

Voor	deze	week	tip	9	en	10.	Nu	moet	het	toch	echt	wel	bij	de	meeste	duidelijk	
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
9.	 Hij/zij	voelt	zich	nog	jong
10.	Hij/zij	is	een	druk,	sociaal	baasje

Natuurlijk	kan	iedereen	meer	nieuws	en	weetjes	vinden	over	cv	‘De	Narre-Kap-
pen’ op www.narre-kappen.nl 
Volgende	week	de	laatste	carnavalskriebels	en	op	naar	het	prinsenbal	van	22	no-
vember!!

Dwèrsdebuut C.V 
De Dwèrsklippels
Zaterdag 15 november is het dan einde-
lijk	weer	 zover.	C.V	De	Dwèrsklippels	
zullen	 dan	 tijdens	 Het	 Dwèrsdebuut	
onthullen wie de nieuwe kartrekkers 
zullen zijn voor het Carnavalsseizoen 
2014-2015! Om 11 over 11 zal op die 
avond de 58ste Prins of Prinses van De 
Dwèrsklippels	 op	 wederom	 spectacu-
laire wijze zijn of haar entree maken. 
Inmiddels gaan er al diverse namen 
rond van mogelijke kandidaten en zijn 
er nu ook weer enkele personen die 
toch wel weer zeker weten wie het gaat 
worden. Maar… laat je verrassen en 
kom	 allemaal	 naar	 Het	 Klooster	 aan-
staande zaterdag!
Natuurlijk zal op die avond, gezamen-
lijk met alle zusterverenigingen, eerst 
op gepaste wijze afscheid genomen 
worden van Prins Superior en zijn bei-
de adjudanten. Zij hebben het afgelo-
pen carnaval op voortreffelijke wijze 
kleur gegeven aan een schitterend 
dorpsfeest. De avond begint om 20.11 
uur en iedereen is van harte welkom in 
Het	Klooster.	Zorg	dat	je	erbij	bent	en	
getuige bent van een geweldige avond 
met verrassende wendingen, heerlijke 
live muziek en gezelligheid.

Dwèrs Debuut is 
laatste Neuro’s 
avond in   
Het Klooster 
Op zaterdag 15 november kunnen de 
gele Neuro’s voor het laatst gebruikt 
worden	 in	 Het	 Klooster.	 Dit	 kan	 tij-
dens	het	Dwèrs	Debuut	van	de	Dwèrs-
klippels.	Tijdens	deze	avond	wordt	de	
nieuwe	Prins	onthuld	in	Het	Klooster.	
Vanaf	dat	moment	start	het	carnavals-
seizoen weer.
De gele Neuro’s zijn vervangen door 
de rode breekmunten. U kunt de gele 
Neuro’s op zaterdag 15 november 
voor het laatst gebruiken. Na deze da-
tum zijn alleen de rode breekmunten 
nog geldig.

Opening expositie 
‘Jazz <<re>> winded’ 
Zondag 16 november onthullen foto-
graaf	 Margot	 Voets	 en	 kunstenaar	
Mart	 de	 Brouwer	 het	 resultaat	 van	
hun kunstproject ‘Jazz rewinded’. Een 
bijzonder drieluik, dat bestaat uit een 
speciaal voor het project geschreven 
verhaal, op het verhaal geïnspireerde 
kunstobjecten en een fotoserie waarin 
de kunstobjecten en hun maker cen-
traal	staan.	Tot	en	met	zaterdag	13	de-
cember	exposeren	de	 twee	hun	werk	
bij Galerie M-Art Decorations aan De 
Huufkes	34	in	Nuenen.	De	expositie	is	
op de openingsdag voor publiek ge-
opend van 13.00 tot 18.00 uur.
www.jazzrewinded.nl. 

Onder grote belangstelling werd er af-
gelopen dinsdag in het Park witte rook 
geconstateerd.

Foto’s door LAV fotografie.
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ten welke het moest zijn. 
Kom maar eens kijken op 
onze site en misschien 
weet jij het wel. Toen we 
thuis kwamen moest neef 
Michael lachen; “En gevon-
den?” vroeg hij.
“Ik zal het jullie vertellen”, lachte hij. “Het paard van Sinterklaas komt 
gewoon mee met de stoomboot.” Gelukkig waren we niet voor niets 
geweest want we hebben een hele leuke middag gehad bij Caha-
ma! Oh, en de rest van ons verhaal vind je natuurlijk op onze website.

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 30.2

“Luuk en Saar op zoek naar het paard van Sinterklaas”
Deel 30.1 

Hallo Lindekids, zitten jullie ook al vol spanning voor aankomende za-
terdag? Ja? Nou wij ook hoor! Want zaterdag komt Sinterklaas naar Ne-
derland. Eigenlijk wisten we helemaal niet wie Sinterklaas en zwarte 
Piet waren, want die kwamen niet naar Niemandsland. Maar één van 
onze trouwe lezertjes heeft het ons verteld. Ze vertelde ons ook dat 
hij een wit paard heeft dat Americo heet. En daarom zijn we op zoek 

gegaan naar het paard van Sin-
terklaas. Maar waar moet je dat 
dan vinden? “Ik weet het !”, riep 
Luuk “Bij Cahama natuurlijk!”
En zo gingen we afgelopen 
zaterdag op zoek naar het 
paard van Sinterklaas. 
Nou we hebben zoveel paar-
den gezien, dat we niet wis-

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

Deze week:

Hoi Fay, 
Nou eigenlijk niet 

maar we zullen
vol verwachting 

zaterdag naar 
de tv kijken.

Fay Kanters 7 jaar

Hoi Luuk en Saar, kennen jullie Americo?

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

Basisschool   
De Mijlpaal neemt 
afscheid van   
Ed Stauttener
Als leerkracht in diverse groepen van 
de basisschool heeft Ed jarenlang lesge-
geven aan veel Nuenense kinderen. De 
laatste jaren was hij actief als leerkracht 
gymnastiek en coördinator bewegings-
onderwijs. Per 1 december gaat Ed met 
pensioen. Dit wil het team van De Mijl-
paal niet ongemerkt voorbij laten gaan: 
op donderdag 27 november wordt op 
een feestelijke manier afscheid van hem 
genomen. Tussen 15.00 en 16.30 uur is 
er een receptie in de aula van de school. 
Alle ouders, oud-ouders, oud-leerlin-
gen en oud-collega’s zijn daarbij van 
harte welkom.

Dommeldal Poëziewedstrijd

Met zingen is de liefde begonnen
Niemand beter dan een dichter kan de complexiteit van de liefde bezingen: 
teder of vol passie, over prille vlinders of reeds vertrouwde warmte, drome-
rige vreugde of hartverscheurend liefdesverdriet. Van middeleeuwse trou-
badours tot rederijkers tot hedendaagse dichters, in lange volzinnen of in 
puntige aforismen; allen beschrijven zij de roerselen van het hart.

Sinds 2000 starten Nederland en 
Vlaanderen ieder jaar de Poëzieweek 
met Gedichtendag. Hét poëziefeest 
voor Poëzieliefhebbers. De Dommel-
dal Poëzieweek start dit jaar op zon-
dag 25 januari met het bezoek van Ilja 
Leonard Pfeijffer, schrijver van het po-
eziegeschenk 2015. Maar voorafgaand 
aan deze poëzie activiteiten is er na-
tuurlijk weer de Dommeldal-Poëzie-
wedstrijd, die vanaf november van 
start gaat. Het thema: Met Zingen is 
de Liefde begonnen.
Over de liefde wordt heel veel ge-
schreven en gezongen en dat is dan 
ook aanleiding voor de jury van de 
Dommeldal Poëziewedstrijd, om dit 
jaar op te roepen om het mooiste lied 
of gedicht over de liefde in te sturen. 
Insturen kan tot donderdag 25 de-
cember naar: r.bemelmans@biblio-

theekdommeldal.nl. Insturen naar de 
Geldropse vestiging kan ook. 
Er zijn verschillende prijzen te winnen 
in verschillende categorieën: leerlin-
gen van de basisscholen in Geldrop-
Mierlo, Nuenen en Son en Breugel 
(dus tot 12 jaar); leerlingen van mid-
delbare scholen in Geldrop-Mierlo, 
Nuenen en Son en Breugel (dus tot 18 
jaar); en een open categorie, jong of 
oud uit Geldrop-Mierlo, Nuenen en 
Son en Breugel.
Prijswinnaars krijgen thuis een be-
richt. En op zondag 31 januari worden 
de winnaars publiekelijk bekend ge-
maakt en worden de prijzen uitgereikt 
tijdens een feestelijke middag vol zang 
en poëzie, waarmee Bibliotheek Dom-
meldal de Poëzieweek 2015 afsluit.

Nuenen steunt 
Diabetes Fonds 
met € 2754,76
36 Vrijwilligers, en daarvan zijn er een 
aantal nieuw, gingen begin november 
in Nuenen op pad, voor het Diabetes 
Fonds. Gezamenlijk haalden zij met 
de collectebus € 2754,76 op. Het geld 
gaat naar onderzoek om diabetes be-
ter te behandelen of te voorkomen.

Junglebook,       
de theatervoorstelling!
De welpen en esta’s (7-11 jaar) van scouting Rudyard Kipling gaan aanko-
mende vrijdag naar Het theater! De voorstelling Junglebook speelt namelijk 
en wat wil het toeval? De schrijver van Junglebook is Rudyard Kipling! De 
jeugdleden maken er meteen een Junglebook thema weekend van en starten 
daarom allereerst met de theatervoorstelling.

De voorstelling Jungle Book is geba-
seerd op de bekende oerwoudverhalen 
van Rudyard Kipling over Mowgli en 
zijn vrienden Baloo de beer en panter 
Bagheera. Voor deze familiemusical 
werd het verhaal verrijkt met ‘Bolly-
wood’-elementen zoals kleurrijke kos-
tuums en swingende Indiase muziek.
Na deze super gave voorstelling gaan 
de kinderen een leuk weekend in the-
ma tegemoet. Ben jij ook enthousiast 

geworden over de voorstelling? Er zijn 
nog kaarten beschikbaar bij Het 
Klooster Nuenen. De voorstelling 
start vrijdag 14 november om 19.00 
uur en een kaartje kost € 14,-. Die kun 
je via de website www.hetklooster.org 
kopen, of dagelijks aan de balie tussen 
13.30 en 18.00 uur. Ben je benieuwd 
naar het weekend van de leden? Kijk 
dan op www.facebook.com/scouting-
rudyardkipling.

Start jij ook volgend schooljaar 
op ’t Stedelijk?
Het Stedelijk College Eindhoven heeft een breed onderwijsaanbod. Je kunt 
er terecht voor opleidingen van alle niveaus. Onze nieuwe vmbo-school aan 
de Oude Bossche Baan biedt alle vormen van voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) aan, de mavo en de Eerste Opvang Anderstaligen 
(internationale schakelklassen).

Maar er is meer, zoals het Horizonpro-
gramma en het nieuwe LifeTech onder-
wijs. In alle vmbo opleidingen maken 
leerlingen in leerjaar 1 en 2 eerst kennis 
met de verschillende sectoren door het 
Horizonprogramma. Hiermee verken-
nen ze zogezegd hun horizon. In het 
Horizonprogramma kunnen de leerlin-
gen kiezen uit 4 praktijkgebieden: Life-
Style, SportPlaza, TechnoWorld en 
TheaterFabriek.
Is de belangstelling voor een bepaalde 
richting gewekt, dan kan deze richting 
verder worden uitgediept in de boven-
bouw met het LifeTech programma. 
Een onderwijsprogramma dat aansluit 

bij de topsectoren in de Brainportre-
gio, hiervoor werkt ’t Stedelijk nauw 
samen met het bedrijfsleven. De om-
geving van de nieuwe school is hier he-
lemaal op ingericht met praktijkplei-
nen voor Techniek, Economie en Zorg 
& Welzijn. Ook zijn er speciale prak-
tijklokalen voor de Horizongebieden.
Het Stedelijk College Eindhoven is 
een school waar kinderen zich prettig 
voelen. Een school met een open sfeer, 
waar je jezelf kunt zijn, waar je aan-
dacht voor elkaar hebt. Dat vinden de 
leerlingen, de ouders en de school. 
Kijk voor meer informatie op:
 www.stedelijkcollege.nl 

Veel talent bij open podium 
Nederwetten
De leerlingen van de Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten konden 
afgelopen vrijdag 7 november hun talent laten zien bij het Open Podium. Al 
een aantal weken geleden waren de voorbereidingen gestart. En die voorbe-
reidingen hadden gezorgd voor een sfeervolle en geslaagde ochtend!

Groep 7 en 8 mochten de spits afbijten 
met een lied waarbij meneer Floris 
hen op gitaar begeleidde. Later kwa-
men 5 leerlingen uit groep 7 en 8 nog 
terug met een erg grappige zelfge-
maakte rap over roodkapje. Ook groep 
4, 5 en 6 verzorgden een optreden. Zij 
lieten hun kennis over de Engelse 
woorden horen met een vrolijk liedje 
van de Beatles: Hello, Goodbye! Dat ze 
ook verstand hebben van gedichten 
lieten ze horen tijdens een optreden 
met gedichten over Basje Bekker en 
over de echo.
Groep 1, 2 en 3 vertoonde een leuk to-
neelstuk over konijn met pijn. Ook 

zongen de kinderen van groep 1, 2 en 3 
een liedje waarbij we leerden dat er 
veel komt kijken bij het hebben van 
schone sokken. Tussendoor was er nog 
een geweldig individueel optreden van 
Anton die op zijn gitaar speelde.
Na al deze optredens werd het school-
lied ten gehore gebracht. Iedereen 
zong met veel enthousiasme: “Hier op 
school, hier op school, maken we sa-
men veel plezier.” En dat bleek zeker 
uit alle optredens! Heel goed gedaan 
allemaal! Leerkrachten heel erg be-
dankt voor jullie ondersteuning en pu-
bliek bedankt voor jullie daverend ap-
plaus!

Verloren
Trouwring, goud met tekst aan de bui-
tenkant: TOKE 8-9-1973. Voor de 
HEMA en JUMBO aan de Smidse. In-
dien u hem gevonden heeft, graag be-
richt op 040-2832290. Beloning voor 
de vinder.
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Het beste mantelzorgidee van Brabant
Wat heeft ú nodig?
Zorgt u voor iemand in uw omgeving? Voor uw ouder, partner, kind, familielid, vriend(in) of kennis 
die ziek is en/of hulp nodig heeft? Dan bent u mantelzorger. Het is fijn om voor iemand te zorgen, 
u doet het uit liefde. Maar het kan ook pittig zijn. Bijvoorbeeld als er steeds meer zorg nodig is, 
of als u het combineert met een gezin en/of werk. Dan is het goed om te weten dat er onder-
steuning mogelijk is. U heeft immers ook uw grenzen! Maar welke ondersteuning is wen-
selijk en waardevol? ZuidZorg roept alle mantelzorgers op om hun ideeën in te sturen!

Bedankt!
ZuidZorg wil alle mantelzorgers in haar werkgebied heel hartelijk bedanken. Dankzij 
uw  inzet voelen cliënten zich minder eenzaam en wordt er veel zorg verleend die an-
ders wellicht niet mogelijk was. Momenteel verlenen ongeveer 3,5 miljoen Neder-
landers mantelzorg. Dat is 1 op de 4 volwassenen. En dat zullen er in de veranderde 
zorgwereld nog meer worden. 

Hoe houdt u het vol? 
Goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners 
is voor ZuidZorg heel belangrijk. We luisteren naar wat nodig is en pro-
beren de taken zo goed mogelijk te verdelen. Maar, we willen meer 
doen. Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. Juist om-
dat u zo hard nodig bent nu, en in de toekomst. Welke onder-
steuning is wenselijk? Heeft u behoefte aan een luisterend 
oor? Meer inhoudelijke informatie en advies? Een handige 
zorg-app? Een vrijwilliger die de taken op afgesproken mo-
menten even van u overneemt? 

We horen graag uw mening en ideeën 
Omdat we iets willen doen waar écht behoefte aan is, horen 
we graag van mantelzorgers zelf welke ondersteuning nodig 
is! Stuur uw mantelzorgidee dus vóór 10 januari 2015 naar 
hetbestemantelzorgidee@zuidzorg.nl. Een vakjury zal de bes-
te drie ideeën selecteren en het winnende idee kiezen.  De 
beste 3 ideeën worden door ZuidZorg en als u dat wilt in sa-
menwerking met u uitgewerkt. U kunt dus echt een  verande-
ring in de zorg teweegbrengen! Bovendien wint het beste idee 
de ZuidZorg  manteltrofee.  

www.zuidzorg.nl

Jaarconcert Nuenens Mannenkoor

Het Nuenens Mannenkoor 
onder leiding van Paul Hotterbeekx.

Op 29 november vindt in de theaterzaal van Het Klooster het Pieter Fitters Jaar-
concert van het Nuenens Mannenkoor (NMK) plaats. Het koor zal samen met 
Patricia Heesakkers, sopraan en Joep Bröcheler, bariton enkele delen uit bekende 
opera’s van onder andere Vincenzo Bellini en Giuseppe Verdi vertolken. Het Blue 
Planet Harp Ensemble onder leiding van Inge Frimout-Hei opent het concert. 

Advertorial

Contrast in Gerwen
Aan de Gerwenseweg in Gerwen staan enkele boerderijen die bij vergelij-
king nogal wat contrasten opleveren. Twee daarvan staan aan dezelfde kant 
van de weg en hebben oneven huisnummers: 3 en 25. Nummer 3 is verval-
len, er brandt wel een lampje. Nummer 25 is in prima staat.

Foto’s Cees van Keulen.

Bij een vluchtige vergelijking leveren 
de gedenk-gevelstenen enig houvast. 
Dergelijke gedenkstenen in de gevel 
dragen jaartallen en namen van wel-
licht de eerste steenlegger of de eerste 
bewoner. Nummer 3, idyllisch gelegen 
aan de Vincent van Goghwandelroute, 
dateert van 1926 met als naam: Jud. 
v.d. Water - de Greef. Nummer 25 is 
wat preciezer met de 
datum: 6 okt. 1933 en 
vermeldt als naam J. 
Hendriks - van Rooy.

De bijna 100-jarige 
langgevelboerderij op 
nummer 3 staat in de 
boeken als Gemeen-
telijk Monument 
maar het schildje ont-

breekt op de gevel. Is nummer 3 een 
Monument of een Bouwval? Het is be-
paald geen voorbeeld van de cultuur-
historische rijkdom van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Nummer 25 ligt nabij de dorpskern 
Gerwen en niet alleen het pand is uit-
stekend onderhouden, ook de tuin mag 

er zijn. Het bouwkun-
dig teken- en advies-
bureau RoBo is er ge-
vestigd en nummer 25 
verdient het predicaat 
Pareltje voor de volle 
honderd procent. Dat 
geldt niet voor num-
mer 3, maar waar licht 
brandt, is nog hoop...

Inge zal zelf in het laatste onderdeel 
het NMK begeleiden bij het vertolken 
van La Vergine Degli Angeli, de finale 
uit de tweede akte van Verdi’s opera 

Intocht in Gerwen in teken van 
‘nieuwe pietenstyle’!
Op dit moment is Sinterklaas met zijn pakjesboot onderweg naar Neder-
land! Speciaal voor zijn komst naar Gerwen, heeft Sinterklaas door zijn 
modepieten nieuwe pietenpakken laten ontwerpen en maken. De intocht 
van de Sint in Gerwen staat daarom helemaal in het teken van mode/fashion 
oftewel: nieuwe pietenstyle! Dus als je naar de intocht komt, trek dan je 
mooiste Sint- of pietenoutfit aan!

Sint denkt erover om nóg een aantal 
nieuwe pietenpakken te laten maken. 
De kinderen in Gerwen kunnen hem 
hierbij helpen! Sinterklaas heeft spe-
ciale aankleedpieten laten maken. 
Deze aankleedpieten zijn af te halen 
bij Sandra van Bladel (Van den Waar-
senburglaan 1 in Gerwen) of Femke 
Mol (Huyakker 16 in Gerwen). Je kunt 
de aankleedpiet ook downloaden via 
sintingerwen.nl. Op deze site vind je 
ook alle overige info over de intocht 
terug.

Nieuwe website voor De Crijnsschool
Op 31 oktober lanceerde De Crijnsschool haar nieuwe website. Én dat deden ze op 
een ludieke manier. De driejarigen van De Crijns lieten samen met de nieuwe be-
stuurder van de Eenbes, Dhr. Klaassen de site ‘de lucht’ in gaan, terwijl de leerlin-
gen van groep 7 een spetterende dans lieten zien. Op De Crijnsschool staat ouder-
betrokkenheid hoog in het vaandel. Op de site is informatie te lezen over de 
werkwijze van de school, algemene informatie, schoolnieuws, enz. Ook is er een 
groepspagina per jaargroep. Hierop kunnen kinderen, ouders en andere geïnteres-
seerden bekijken waarover de kinderen in de groep aan het werk zijn. Bent u 
nieuwsgierig?! Neem gerust een kijkje op: www.crijnsschool.nl

Kleur, knutsel, knip en/of plak je aan-
kleedpiet tot een modieuze piet en mis-
schien win jij dan met je ontwerp een 
mooie prijs! Je kunt meedoen tot en 
met 9 jaar. Je dient je knutselwerk 20 
november in te leveren in de speciale 
bus op Bredeschool Heuvelrijk (bij de 
ingang van groep 1, 2 en 3) of bij Sandra 
van Bladel of Femke Mol (zie boven-
staande adressen). De prijsuitreiking 
vindt plaats tijdens de Sinterklaasvie-
ring op 23 november in de feesttent op 
het Heuvelplein in Gerwen.

Proeverij   
bij Sans Oreille
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 november 
organiseert Wijnwinkel Sans Oreille in-
loopdagen om het publiek kennis te la-
ten maken met haar heerlijke wijnen en 
andere lekkere drankjes…. Vroeger or-
ganiseerde Marianne Coolen (eigena-
resse van de winkel) een grote jaarlijkse 
proeverij. Nu is de opzet wat anders: 
Meer proeverijen en iets kleiner van op-
zet. Wat in het seizoen speelt, daar se-
lecteert zij haar wijnen op uit. In de-
cember bijvoorbeeld, kunnen veel 
verschillende portwijnen geproefd wor-
den. Maar daarover, later meer… Maar 
nu is het november en de herfst heeft nu 
serieus ingezet! Daarom heeft deze 
proeverij het accent op lekkere rode wij-
nen in alle prijsklassen. Lekker voor de 
kachel of de open haard, een mooi glas 
rode wijn! Of bij heerlijke gerechten 
door deze nog beter te laten smaken 
met een bijpassend glas wijn! Sowieso 
kan je bij haar altijd terecht voor tips 
voor goede wijn-/spijs combinaties. Dat 
is echt haar passie. Iedereen is welkom, 
zonder aanmelding. De tijden zijn van 
14.00 tot 18.00 uur vrijdag en zaterdag. 
Al nieuwsgierig geworden? Op www. 
sansoreille.nl kun je de lijst al bekijken.

La Forza del Destino. Het programma 
biedt dan ook een uniek gevarieerd 
samenspel van verschillende muzika-
le gasten met het NMK. De afwisse-

ling van koor en aria’s uit verschillen-
de stijlen, landen en periodes biedt 
een luisterervaring die liefhebbers 
niet mogen missen.
Het concert begint om 20.30 uur. Zaal 
open 20.00 uur. Het publiek wordt als 
gebruikelijk ontvangen met een kopje 
koffie of thee met iets lekkers en een 
drankje in de pauze. In de pauze worden 
loten verkocht voor een grootse tombo-
la. De trekking vindt plaats na het con-
cert. Toegangskaarten zijn vanaf 14 no-
vember verkrijgbaar voor € 12,50 bij 
Crooijmans Mannenmode aan de Park-
straat 9b. Bestellen kan ook via nuenens-
mannenkoor@onsnet.nu. 
www.nuenensmannenkoor.nl
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Sunny Blues Nuenen  
presenteert:
Diedra the Blues 
Diva & Ruff Pro Band
De blues liefhebbers van Sunny Blues 
Nuenen zijn apetrots dat ze deze ge-
weldige band uit Amerika op het po-
dium hebben kunnen krijgen. Op zon-
dagavond 16 november vanaf 20.00 
uur in Cafe Schafrath te Nuenen knalt 
een bluesband die in de finale stond 
van de International Blues Challenge 
2014 in Memphis. Daar moet je bij 
zijn!
Diedra Ruff, the Blues Diva, de front-
vrouw van de band, zingt de blues en 
‘lifts your soul’ met haar krachtige 
‘bluesy en soulful stem’. Aangevuld 
met het sublieme gitaarspel van haar 
partner Keithen Ruff en een strakke 
groove machine gaat het repertoire 
van blues naar soul en via gospel en 
r&b weer terug naar de blues. De band 
heeft inmiddels 4 cd’s geproduceerd 
en dat zegt genoeg. Diedra & band is 
explosief, spannend en gevarieerd. 
Entree gratis. 

www.sunnybluesnuenen.nl

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Mooie luchten en het begin van de aanleg van gas, water en elektriciteit in 
Nuenen West……wordt vervolgd…..

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.

Begrotingsperikelen      
in gemeenteraad Nuenen 
Wat is er gebeurd waardoor de fracties van de VVD, De Combinatie, Lijst Pijs, 
CDA en PvdA niet hebben deelgenomen aan het debat over de programmabegro-
ting 2015 in de raadsvergadering van 6 november 2014? Welnu, heel erg veel en 
niet erg fraai.
In de gecombineerde commissievergadering ABZ/Fin, Samenleving en Ruimte 
ontstond in eerste instantie een fel debat over de vorm van de begroting, maar 
natuurlijk ging het ook vooral over de inhoud van de begroting en ook de VVD 
stelde daar vanzelfsprekend vragen over. Maar de vorm van de begroting is wel 
belangrijk omdat het college van B en W zich niet aan haar eigen voorschriften en 
verordeningen meende te moeten houden over de samenstelling van een dergelijke 
begroting. De Dienst Dommelvallei had naar onze mening een slecht product af-
geleverd. Het gemis aan competentie bij de wethouder van financiën leidde ver-
volgens tot veel schorsingen, inmiddels het handelsmerk van genoemde wethou-
der, en talloze interrupties omdat de wethouder telkenmale blijk gaf dat hij niet 
beschikte over kennis en kunde die noodzakelijk is bij een ingewikkeld proces als 
de totstandkoming van een (nog nauwelijks te bevatten) gemeentelijke begroting.
De begroting was niet volledig. Het collegeprogramma was niet financieel ver-
taald in de begroting 2015, het bevatte teveel PM-posten en de begrotingsregels 
werden overtreden waardoor een bijzonder diffuus geheel ontstond over de gepre-
senteerde cijfers. Verwarring alom dus bij een groot aantal partijen, hetgeen re-
sulteerde in 72 vragen uit de commissie waarop nauwelijks beantwoording volgde. 
De chaos was compleet. De commissievergadering werd geschorst en de door het 
college toegezegde beantwoording kwam op maandag schriftelijk met een onvol-
ledige interpretatie van de vragen.
Na veel overleg in de dagen daarna, op initiatief van de burgemeester en de grif-
fier, gaf het college van B en W door het te elfder ure integreren van het collegepro-
gramma in de begroting eigenlijk toe dat het niet helemaal juist was gedaan. Dat 
is ook een gave. Gewoon toegeven dat je het fout hebt gedaan. Onze waardering en 
respect hiervoor.
Maar toen ging de deur volledig op slot. De commissievergadering was abrupt ge-
eindigd en het presidium van de raad wist er vervolgens ook geen weg meer mee. 
Overleg over de voortzetting van de commissievergadering liep op niets uit door 
een blokkade van de coalitie. Constructieve voorstellen over de voortzetting, ook 
gedaan door de burgemeester, gingen linea recta de prullenbak in.
Nee, er moest dan maar met stoom en kokend water een begrotingsbehandeling 
worden gedaan, ondanks het feit dat deze inmiddels door de burgemeester van de 
agenda was afgevoerd.
Tot onze schrik en verbazing deed mevr. Van de Ven (W’70) bij de vaststelling van 
de agenda in de raadsvergadering een ordevoorstel om de begroting toch te agen-
deren. Of de oppositiepartijen zich nu wel of niet goed hadden kunnen voorberei-
den verdween geheel uit beeld. Als op woensdag halverwege de middag een nieuwe 
begroting wordt aangeleverd is het zaak dat er eerst goed wordt bestudeerd wat er 
nu eigenlijk veranderd is, fractie-overleg hierover kan plaatsvinden en praten met 
je achterban een gebruikelijke procedure is. Voor dat alles was gewoonweg geen 
gelegenheid meer. En de noodzaak was ook niet urgent aanwezig omdat de behan-
deling van de begroting niet meer stond geagendeerd.
Door deze onbezonnen actie van de coalitiepartijen, en naar later bleek ook door 
Nuenens Belang en Van den Boomen gesteund, werd het vijf partijen onmogelijk 
gemaakt om deel te nemen aan de bespreking van de begroting en konden zij hun 
volksvertegenwoordigende rol niet optimaal uitoefenen. Puur op de macht en zon-
der respect voor de oppositiepartijen. Natuurlijk hadden wij dolgraag deelgeno-
men, maar dan moet dat ook mogelijk zijn.

Het volledige persbericht van de politieke partijen VVD, De Combinatie, Lijst Pijs, 
CDA en PvdA wat is verstrekt aan de media kunt u lezen op www.vvd-nuenen.nl.

VVD Nuenen

Dirk schittert in Het Klooster
Op 22 en 23 november geeft Zanggroep Dirk twee schitterende shows in 
theater Het Klooster in Nuenen.

Zanggroep Dirk is een popzanggroep 
met begeleidingsband uit Eindhoven: 
een groep enthousiaste zangers, zan-
geressen en muzikanten die eigentijd-
se popnummers brengt en spetteren-
de optredens neerzet. Zij staan onder 
leiding van dirigente Ashley van Ge-
mert, die over het huidige concert 
zegt: “We hebben de afgelopen tijd 
hard gewerkt aan nieuwe nummers en 
daarnaast hebben we ervoor gezorgd 
dat het publiek niet alleen iets te luis-
teren, maar ook te zien heeft.”
Zanggroep Dirk bestaat in 2014 al-
weer 10 jaar en dit wordt gevierd met 
twee grootse optredens getiteld “Dirk 
Schittert”. Zanggroep Dirk zal op ge-

heel eigen wijze bekende popnum-
mers ten gehore brengen: van BLØF 
tot Lady Gaga. Samen met het gast-
koor ‘Southern Comfort Barber Gals’, 
een barbershopkoor uit Eindhoven, 
belooft zij een leuk en gevarieerd op-
treden neer te zetten, geschikt voor 
jong en oud.

De zanggroep zal schitteren op zater-
dag 22 november om 20.00 uur en 
zondag 23 november om 14.30 uur in 
theater Het Klooster, Park 1 5671 GA 
Nuenen. Kaartjes kosten € 10,- p.p. 
incl. pauze drankje. Voor meer infor-
matie en het bestellen van kaarten 
gaat u naar www.zanggroepdirk.nl

Initiatiefgroep   
Omzien naar Elkaar
Bijeenkomst 
Wijk- en buurt-
verenigingen
Maandag 17 november organiseert de 
initiatiefgroep Omzien naar Elkaar, 
een werkgroep van de Seniorenraad 
Nuenen en de ouderenbonden, voor 
de tweede keer een bijeenkomst met 
de wijk- en buurtverenigingen. Dit 
keer staan de transities centraal: de 
overheveling van taken rond ‘sociale 
zaken’ van Rijk naar gemeenten. Met 
name de wijzigingen in de AWBZ en 
WMO per 1 januari 2015, maar ook de 
participatiewet en de jeugdzorg. Na 
een algemene presentatie van de heer 
Gerrie Beks hierover, zal wethouder 
Paul Weijmans ingaan op de prakti-
sche gevolgen voor de Nuenense bur-
gers. Daarna is er ruimschoots gele-
genheid voor vragen, discussies en 
verder overleg. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 
november in de hal van de school De 
Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 
en begint om 20.00 uur (zaal open om 
19.30 uur).

Wijk- en buurtverenigingen, en belang-
stellenden uit wijken waar geen vereni-
ging is, kunnen zich aanmelden per 
email via omziennaarelkaar@onsnet.nu 

‘Nuenens’ ziekenhuis in Gambia
De voorzitter van de Nuenense stichting GamMediCare en lid Rotary Nue-
nen, Lenny Berkers, was op 15 oktober aanwezig bij de opening van het 
ziekenhuis AfricMed in Gambia. Zij heeft met de Minister van Volksge-
zondheid van Gambia, de heer Sey en de directeur van Africmed Dr. Omar 
Jagne, de openingshandeling verricht. In zijn openingsspeech dankte Omar 
Jagne in het bijzonder de Nuenense stichting GamMediCare, in het bijzon-
der Luc Harms en Lenny Berkers en vele Nederlandse vrienden, voor de 
steun bij de realisatie van het ziekenhuis.

Het Augdictee 
Op 6 november vond het eerste groot 
Augdictee plaats op het Augustinia-
num in Eindhoven. Supervetcool 
maar met veel moeilijke woorden was 
het dictee gemaakt door Mel Wallis 
de. Cas van Houtert, oud-hoofdredac-
teur van het ED, was de juryvoorzitter. 
Het was een fantastische middag.

Gedeelde 3e plaats (10 fouten):
Jules van Elderen van De Meent, Waalre.
Linne Besling van de Wilakkers, Eind-
hoven.
Stan Schenkels van de Merlebos, Heeze.
2e plaats (9 fouten): 
Hugo Zaaijer van de Floralaan, Eind-
hoven.
1e plaats (8 fouten): 
Roderick de Vries van de Kameleon, 
Eindhoven.

De scholen uit Nuenen die mee deden: 
De Wentelwiek, De Dassenburcht en 
de Nieuwe Linde. In totaal deden er 
zo’n 20 scholen mee.

Informatieve clinic voor sporters: 

Een avond vol tips voor lekker 
en gezond sporten
Vind je het leuk en lekker om te sporten? Wil je meer weten over goede voe-
ding, de juiste ademhaling, het voorkomen van blessures of het effectief 
behandelen ervan? Kom dan naar de informatieve clinic die TopSupport op 
woensdagavond 26 november in Eindhoven voor sporters organiseert in 
samenwerking met de Genneper Parken Nieuwjaarsloop. 

Professionals geven je tips, achter-
gronden en beantwoorden je vragen. 
Een mooie manier om je voor te berei-
den op die Nieuwjaarsloop (4 januari 
2015) of een ander sportevenement. 
De toegang is gratis.

Programma in het kort
De avond start om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 
22.00 uur.
Het programma bestaat uit een aantal 
workshops gegeven door respectievelijk:
- een sportarts van TopSupport 
- een sportdiëtiste
- sportpsycholoog Ivo Spanjersberg
- sportpodotherapeute Ingrid Janssen 
- ambassadeur van het trainingspro-
gramma Sportrusten Wout Delen

Verder is er gedurende de avond de 
mogelijkheid om meer informatie in 
te winnen bij diverse professionals en 
organisaties, literatuur in te zien of te 
kopen, etc.
De avond vindt plaats in het centrum 
voor gezondheid, sport en bewegen 
aan de Antoon Coolenlaan 1 te Eind-
hoven. In dit centrum is onder andere 
medisch sportgezondheidscentrum 
TopSupport gevestigd. Kijk voor meer 
informatie op www.topsupport.nl

Interesse?
Schrijf je snel in via topsupport@st-
anna.nl, ovv sportclinic 26 november. 
Vol is namelijk vol. Inschrijvers van de 
Nieuwsjaarloop hebben ‘voorrang’ bij 
aanmelding.

De Stichting GamMediCare heeft er 
onder andere voor gezorgd dat het zie-
kenhuis beschikt over meer dan 20 
bedden en nachtkastjes die geschon-
ken zijn door het Maxima Medisch 
Centrum. Er staan computers, be-
schikbaar gesteld door Diagnostiek 

voor U en IT-Pro en geïnstalleerd door  
Clever IT. Het is tevens gelukt om een 
Solar installatie te realiseren waardoor 
het ziekenhuis altijd de beschikking 
heeft over voldoende elektriciteit en 
worden de kosten van energie verbruik 
aanmerkelijk verminderd.

Zingen in   
De Inloop
Tijdens de wekelijkse Inloop van WLG 
in den Heuvel (Gerwen), zal op maan-
dag 17 november gezongen worden. Al 
eerder heeft zo’n zangmiddag plaats-
gevonden, waarbij bleek dat de belang-
stelling daarvoor evenals het plezier in 
het samen zingen, groot was.
Omdat een aantal vaste bezoekers er 
blijk van gaf vaker te willen zingen, is be-
sloten enkele malen tijdens de winter-
maanden, in de Inloop te gaan zingen. 
Daartoe zijn liedjes uit de oude doos bij 
elkaar gezocht die menigeen kent en die 
met begeleiding van gitaar, bouzouki en 
mogelijk mondharmonica, luidkeels 
meegezongen kunnen worden. 
Om het iedereen gemakkelijk te ma-
ken zullen zangbundels gemaakt wor-
den, die ook nadien weer gebruikt 
kunnen worden en bij succes ook kun-
nen worden uitgebreid met (voor-
keur-) liederen die passen in het re-
pertoire.
Het zingen vindt plaats op maandag 
van ca. 14.00 uur tot 15.30 uur in den 
Heuvel. De Inloop begint om 13.30 
uur. Er is koffie en tijd voor een praat-
je. Dus wie ontspanning zoekt en van 
zingen houdt is welkom. Wie liever 
luistert trouwens ook.
Voor meer informatie over activitei-
ten van WLG kan bellen met 06 
41102625 of een bezoek brengen aan 
http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl . Wie op de hoogte wil blijven 
van activiteiten in Gerwen kan een be-
richt achterlaten voor een abonne-
ment op de nieuwsbrief.

Familiemusical 
Jungle Book in  
Het Klooster 
Op vrijdag 14 november is de familie-
voorstelling Jungle Book te zien in Het 
Klooster. Jungle Book is gebaseerd op de 
bekende oerwoudverhalen van Rudyard 
Kipling over Mowgli en zijn vrienden 
Baloo de beer en panter Bagheera. Voor 
deze familiemusical werd het verhaal 
verrijkt met ‘Bollywood’-elementen zo-
als kleurrijke kostuums en swingende 
Indiase muziek. Aanvang 19.00 uur, 
toegangskaarten à € 14,50 te bestellen 
via website www.hetklooster.org of 
van maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren, tel. 040 -2843399.
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Drijehornick lezing over     
'De start van de korte twintigste eeuw'
Spreker Frank van der Heuvel, oud-Nuenenaar, is werkzaam als directeur 
Public Affairs TNO Leiden en bestudeert in zijn vrije tijd de effecten van de 
eerste wereldoorlog op onze huidige maatschappij.

De Eerste Wereldoorlog is een boei-
ende oorlog. Het was meer dan oor-
log, strijd en loopgraven. Het was ook 
cultureel, sociologisch en geografisch 
een keerpunt. Meer dan WO II. WO I 
was onvermijdelijk, was een herschik-
king van Europa, die nodig was. Tien 
miljoen soldaten sneuvelden voor één 
ding: de herstructurering van de kaart 
van Europa, voor de ego's van de ko-
ningen en de laatste keizers. Het meest 
memorabele van deze oorlog zijn de 
eindeloze loopgraven besmeurd met 
bloed en mosterdgas. 'Voor de Kerst 
thuis' was aan het einde van de zomer 
1914 de strijdkreet. Het was een oor-
log die cultureel impact had in alle op-
zichten en het scharnier was van oud 
naar nieuw. In het begin van de oorlog 
waren er nog de sabels en paarden, 
maar aan het eind de moderne pant-
servoertuigen en vliegtuigen. WO I 
was de laatste strijd tussen de grote 
koloniale mogendheden en haalde 
Amerika uit het isolationisme. WO I 
was een markeringspunt zoals dat ook 

het geval was met 1815 (na de val van 
Napoleon) en 1848 (revolutiejaar). En 
daarna, in 1918, begon de korte 20e 
eeuw, die weer eindigde in 1989 met 
de val van de Muur. Het jaar 1989 is 
niet te begrijpen zonder de kennis van 
WO I, zonder de slagvelden van Ieper, 
Verdun en de Somme.
En Nederland? Nederland bleef neu-
traal en laveerde tussen profiteren van 
de extra handel met alle partijen, de 
opvang van Duitse keizer en duizenden 
Belgische vluchtelingen en toch ook 
vier jaar gemobiliseerd en alert zijn.
En ook: wat zijn de parallellen tussen 
de situatie in de wereld in 1914 en nu? 
Weer een crisis? Weer gedonder aan 
de oostgrens van Europa? De wereld 
nu is totaal anders dan 100 jaar gele-
den, maar ook zijn mensen, politici, 
heersers hardleers.

U bent van harte welkom op donder-
dag 20 november om 20.00 uur om 
deze gratis toegankelijke lezing bij te 
wonen in Het Klooster.

Expositie 
Fotogroep ƒ/2
Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling 
Nuenen exposeert in het weekend van 
22 en 23 november in Het Kwetter-
nest, Mantelmeeuwlaan 10 in Nue-
nen. Openingstijden van 13.00 - 17.00 
uur. Fotogroep ƒ/2 is begin dit jaar op-
gericht en bestaat momenteel uit 12 
zeer enthousiaste leden met op foto-
gebied een zeer gevarieerd scala aan 
foto ervaringen; mensen met een ja-
renlange ervaring tot ‘zo groen als 
gras’ en wat daar tussen in zit. Ieder-
een is van harte welkom om de eerste 
foto expositie van deze nieuwe foto-
groep te bezoeken.

Repair Café Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 19 november het 
maandelijks Repair Café. In het Dorps-
huis aan de Grotenhof 2 draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.
Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektri-
sche apparatuur kunnen daar allemaal 
een tweede kans krijgen. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig. Mensen die 
het Repair Café bezoeken, nemen van 
thuis kapotte spullen mee. Broodroos-
ters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, 
speelgoed, servies… Alles wat niet meer 
werkt is welkom en maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De vaklui in het Re-
pair Café weten bijna altijd raad. Door 
repareren te promoten wil de Dorpsraad 
van Lieshout bijdragen aan het verklei-
nen van de afvalberg. In Nederland 
gooien we ontzettend veel weg. Helaas 
zit repareren bij veel mensen niet meer 
in het systeem. Met het Repair Café wil 
de Dorpsraad daar verandering in bren-
gen. Het Repair Café is voor alle inwo-
ners van Laarbeek en omgeving. Het 
dient ook om bewoners op een andere 
manier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel kennis 
en praktische vaardigheden in de buurt 
aanwezig zijn. Samen repareren kan lei-
den tot hele leuke contacten in de buurt. 
Maar bovenal wil de dorpsraad met het 
Repair Café laten zien dat repareren 
leuk is en vaak heel makkelijk. 

Tim Knol speelt in Ons Tejater
Ons Tejater is erin geslaagd om Tim Knol te contracteren. Nederlands beste sin-
ger-songwriter komt op vrijdag 21 november naar het Dorpshuis in Lieshout.

Tim Knol heeft bijna heel Nederland 
veroverd met zijn indrukwekkende 
optredens. En hij was ook vele malen 
op de televisie te zien. In het najaar 
van 2013 is zijn derde album uitgeko-
men. Tim, die de afgelopen jaren alles 
meemaakte wat een drieëntwintigja-
rig muzikant maar mee kan maken, 

komt solo ‘terug’. Helemaal alleen, op 
blote voeten, slechts vergezeld door 
zijn bijzondere gitaren. Hij onthult 
wie zijn helden en inspiratiebronnen 
zijn, haalt herinneringen op en vertelt 
sterke verhalen. Recensies van vorige 
optredens zijn lovend. De Volkskrant: 
“Voor het blozende talent uit Hoorn 
met zijn heldere stem moet je wel val-
len” . Het Parool: „Tim Knol: wat een 
talent!” NRC Handelsblad: „ Tim Knol 
kent zijn gelijke niet in Nederland”.

De avond begint met een optreden 
van Bent van Looy, een van de be-
kendste muzikanten uit België. Daar-
na komt Tim erbij. Na de pauze zal 
Tim nog een uur spelen. 
Entree € 17,50. Kaarten reserveren via 
www.vierbinden.nl/onstejater. Of te-
lefonisch: maandag t/m donderdag na 
13.00 uur en vrijdag na 18.00 uur.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 14 november organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

35e Bavaria-veldrit Lieshout
De supportersclub De Lieshoutse Wielrenners is toe aan het 7e lustrum van 
zijn veldritgeschiedenis. Gestart met de 1e Bavaria-veldrit op 1 januari 
1980, met de viering van het zilveren jubileum van de supportersclub, zal nu 
op zondag 16 november de 35e editie plaats vinden. Volgend jaar viert de 
Lieshoutse supportersclub haar 60 jarig bestaan met het Nederlands kam-
pioenschap op de weg voor de jeugd op zondag 7 juni.

Vaandelteam 
Badminton Club 
blijft op koers
Met één gelijkspel en twee duidelijke 
overwinningen heeft BCL-1/BouwCen-
ter Swinkels de koppositie in de vierde 
afdeling van de tweede klasse stevig in 
handen. Tegen runner-up BC Eersel werd 
gelijkgespeeld, terwijl tegen het Veghelse 
BC’67 (2-6) en tegen het Dongense BC 
Shot (7-1) duidelijke overwinningen wer-
den behaald. Door deze uitslagen blijft 
BCL-1/BouwCenter Swinkels aan kop, 
met een redelijke voorsprong op de num-
mer twee uit Eersel.

In het kader van het lustrum is deze 
Bavaria-veldrit geplaatst in de KNWU-
Topcompetitie, een klassement over 
meerdere wedstrijden in Nederland. Al 
deze Bavaria-veldritten zijn verreden 
op het parcours van het gehucht ’t Hof. 
Een spectaculair veldritparcours met 
de start op een weiland, en een par-
cours over verharde weg, bospad, door 
en over heuveltjes in de bossen, over 
een zandvlakte met de Duvelsberg als 
markant punt, waarvan het publiek de 
deelnemers kan bewonderen. 
De start van de elite en beloften is om 
15.00 uur. Zij hebben een uur de tijd 

om uit te maken wie als winnaar deze 
veldrit op zijn naam mag schrijven. 
Vorig jaar was Jordy Luisman de over-
winnaar. Het deelnemersveld is goed 
te noemen. Harm van de Sanden kam-
pioen van het zuiden elite, Bart Bark-
huis, Nils van der Kooi, Robbie van 
Bakel en Sjoerd Meijdam. 

Programma
11.00 uur Start amateur/sportklasse
12.00 uur Start masters, (veteranen)
13.00 uur Nieuwelingen m/v(30 min.)
14.00 uur Junioren m/v (40 min.)
15.00 uur Start elite en beloften.

Sinterklaas kienen 
in Lieshout
 
Op woensdag 19 november organi-
seert Buurtvereniging Plan West uit 
Lieshout haar jaarlijkse Sinterklaas 
kienavond. Op deze avond zijn prach-
tige speelgoed cadeaus te winnen. 
Ook zal een bezoekje van Zwarte Piet 
niet ontbreken.
De avond vindt plaats in Zaal de Koe-
koek aan de Dorpstraat in Lieshout en 
begint om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 18.30 uur en men wordt aange-
raden om op tijd aanwezig te zijn. De 
belangstelling in voorgaande jaren 
was groot. De kienavonden staan open 
voor iedereen en de opbrengst ervan 
komt geheel ten goede aan buurtver-
eniging Plan West.

MS Collecteweek
Op maandag 17 november gaat de MS 
Collecte weer van start. Een bijzonder 
jaar, omdat de MS Collecteweek 10 jaar 
geleden voor de eerste keer werd geor-
ganiseerd met 500 collectanten. Dit jaar 
gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele 
land op pad om zoveel mogelijk geld op 
te halen voor Multiple Sclerose (MS). 
Wie de collectant mist, kan uiteraard 
ook een gift overmaken op giro 5057.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt 
de diagnose MS. Jaarlijks komen er on-
geveer 300 nieuwe mensen met MS bij. 
MS is de meest voorkomende invalide-
rende aandoening onder jongeren in 
Nederland. Het Nationaal MS Fonds 
strijdt voor een beter leven met MS. 
Het opgehaalde collectegeld wordt be-
steed aan onderzoek (voor een beter 
leven nu en een toekomst zonder MS), 
begeleiding en voorlichting.
Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als 
collectant. Neem contact op met Pamela 
Zaat, van het Nationaal MS Fonds, 010-
591 98 39, pamela@nationaalmsfonds.nl.
 www.nationaalmsfonds.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

Rikken 
Supportersclub 
RKSV Nuenen 
Sterk spel winnaar Leo Arts

Afgelopen vrijdag, zeven november 
werd de vierde ronde gespeeld van het 
rik concours 2014-2015 bij de RKSV 
Nuenen.

Ook deze avond werd de basis voor de 
overwinning voor de pauze gelegd het 
was de geroutineerde vos Leo Arts die 
met een score van 118 punten aan de 
leiding ging en deze ook na de pauze 
niet meer afstond. 

Hoewel Ronny Elbers en Rini Sche-
pers met slim en gewaagd spel nog al-
les in het werk stelde om Leo van de 
eerste plaats te stoten is het hen niet 
meer gelukt. Met respectievelijk 90 en 
86 punten werden zij twee en drie. De 
hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Bennie de Louw.

Vrijdag 14 november is weer de vol-
gende rik avond aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden. Locatie ‘Oude Lan-
den’ Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor 
informatie bellen naar 06 10289797 of 
06 40320419.

Uitslag vrijdag 31 oktober 2014. 
 1 Leo Arts 118 punten
 2 Ronny Elbers 90 punten
 3 Rini Scheepers 86 punten
 4 Henny van de Velden 84 punten
 5 Narda Kuipers 58 punten
 6 Antoon Hurkmans 58 punten
 7 Hans de Vries 55 punten
 8 Jan Langenberg 50 Punten
 9 Wil Marquenie 49 punten
10 An Arts 47 punten
11 Frits Roijakkers 47 punten

Wielersport

Scouting installeert nieuwe 
bestuursleden!
Na de zomer heeft een aantal nieuwe leden, met veel steun van het oude 
bestuur en leiding, de activiteiten bij Scouting Lieshout-Mariahout opge-
pakt. Per 1 oktober is het bestuur dan ook officieel overgedragen aan de 
nieuwe bestuursleden. 

Theodoor Biemans heeft, na jarenlan-
ge dienst, de voorzitterfunctie overge-
dragen aan Bas de Rooij, die deze 
functie, ad interim, zal overnemen. 
Bas is tevens leider bij de Scouts sa-
men met Joop van Lierop. 
Sjannie Biemans heeft het secretari-
aat, na jarenlang de functie met veel 
enthousiasme te hebben vervuld, deze 
overgedragen aan Mark Vorsten-
bosch. Mark vormt tevens samen met 
Marc Janssen de nieuwe leiding bij de 
Welpen. Marc heeft, op zijn beurt, het 
peningmeesterschap op zich geno-
men wat voorheen door Theo Teunis-
se werd gedaan. 
Theo blijft lid van het nieuwe bestuur, 
maar zal zich meer gaan richten op 
het beheer van het scoutingterrein. 
Samen met Ron Kleine Staarman 
vormt hij de ervaring binnen het nieu-
we bestuur. Tenslotte is het bestuur 

vervolmaakt met de aanstelling van 
Jessie Aalders als groepsvertegen-
woordiger. 
De komende periode tot aan het nieu-
we jaar zullen weer een aantal leuke 
opkomsten en activiteiten georgani-
seerd worden waarvan we er graag 
twee willen uitlichten: op vrijdag-
avond 14 november zullen een aantal 
jeugdleden ceremonieel ‘overvliegen’ 
van hun oude speltak naar hun nieuwe 
groep en verder zal op zaterdag 13 de-
cember een gezamelijke kerst op-
komst georganiseerd worden.

Interesse? Kom tijdens een opkomst 
eens kijken bij de blokhut van Scou-
ting Lieshout-Mariahout bij Sport-
park ‘t Luytelaar aan de Herendijk (in-
gang bij parkeerplaats voetbalveld) of 
neem contact op met Jessie Aalders 
(06-41946418).

V.l.n.r. de geïnstalleerde bestuursleden: 
Jessie Aalders, Marc Janssen, Bas de Rooij en Mark Vorstenbosch.
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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 14 november
20.15 uur 

Rik avond Supportersclub 
RKSV Nuenen

Oude Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 15 november

20.11 uur 
Prinsenbal Dwèrsdebuut 

C.V De Dwèrsklippels Het Klooster

Zondag 16 november

20.00 uur Sunny Blues presenteert:
Diedra The Blues Diva & Ruff Pro band

Cafe Schafrath

Donderdag 13 november

9.30 uur 
Computercafé Veilig online

Bibliotheek Dommeldal

Vanaf zaterdag 15-11 t/m 05-12

Weverkeshof = Sinterklaashof

Zondag 16 november

13.30 Start Intocht Sinterklaas 
vanaf de Hongerman

Ontvangst bij Het Klooster

Maandag 17 november

18.00 uur Preventiebijeenkomst
 “Laat je niet overvallen

Het Klooster

Vrijdag 14 november
19.00 uur 

Jungle Book. Het Klooster
20.30 uur Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten

Piet Renders paviljoen

Zaterdag 15 november

19.30 uur 
Musical ‘Ruth, van graf tot wieg’ 

De Regenboogkerk

Zondag 16 november

15.00 uur Concert: Tourdion 
De Regenboogkerk

Dinsdag 18 november

19.00 uur Coöperatie OnsNet Nuenen 
informatieve avond 

Het Klooster

16 november tot 22 november

Collecte MS fonds

Vrijdag 14 en zaterdag 15 november
14.00 tot 18.00 uur 

Inloopdagen 
Wijnwinkel Sans Oreille 
Opwettenseweg 115

Zaterdag 15 november

22.00 uur bekendmaking 
37e boerenbruidspaar 

van Raopersgat, zaal de Koekoek Lieshout

Maandag 17 november

14.00 uur tot 15.30 uur Zingen
in Den Heuvel

D’n Inloop Gerwen

Vrijdag 14 november
13.00 uur Dag van de Mantelzorg. 

De Luistruik
18.30 uur FIFA 15 toernooi

Jongerencentrum De Luistruik

Zaterdag 15 november
14.30 uur 

Jeugdprinsenbal en Spelshow 
‘Ik hou van Nuenen’.

C.V. De Dwèrsklippels Het Klooster.

Zondag 16 november

11.00 uur 35e Bavaria-veldrit 
supportersclub De Lieshoutse Wielrenners

Maandag 17 november
20.00 uur Bijeenkomst “De overheveling van 

taken rond ‘sociale zaken’ 
van Rijk naar gemeenten”

De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Vrijdag 14 november

20.00 uur 
Kienen in Lieshout

het Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 15 november

20.00 uur 
Country Dance Party
Dorpshuis Lieshout

Zondag 16 november

16.11 uur Prinsenwissel 
Road van Zatterdag
Residentie Goesting

Woensdag 19 november

13.30-16.00 uur Repair Café
Dorpshuis Lieshout

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 15 november 18.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en mevr. M. Habraken.
Zondag 16 november 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
mevr. M. Habraken.

Misintenties
Zaterdag 15 november 18.30 uur: Geert 
en Marjan Engelen-Kappel (vanwege 
sterfdag Marjan); Martina Dekkers-
Leenders; overleden familie van Roos-
winkel-van Swaaij; overleden ouders 
Strijbos-de Haas; Tom van Tilburg.
Zondag 16 november 11.00 uur: Fran-
cisca en Antoon van Moorsel; Jan 
Leenders; Oscar en Frieda Haffmans-
Haan; Piet Roijakkers en ouders van 
Heugten-Scheepers; overleden leden 
van het Gregoriaans koor.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Karel 
Smits, Pieter Dekkerstraat 80. Wij wen-
sen familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 november 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties
Harrie en Lena Renders; Kees en Anna 
Verhagen-Scheepers; Karel Foolen; 
Johan Foolen; Theo en Dora van der 
Putten-Van Rooij; Pastor Claes; Har-
rie Verschuuren; Jan en Truus van 
Rooij-Van Lieshout; Gido van Rooij; 
Martien Timmermans; Janny Kerk-
hof-Van Rooij; Overleden ouders en 
familie Sibon-Waterman.

Mededelingen
In onze kerk zijn getrouwd Christian 
Rovers en Marieke van Lankvelt. Wij 
wensen ze van harte proficiat en veel 
geluk.

Christian Science
”Stervelingen en onsterfelijken” is het 
onderwerp van de dienst die zondag 
16 november om 10.30 uur wordt ge-
houden. Locatie: Parkstraat 54 (con-
grescentrum BTB).
U bent hartelijk welkom! 

www.christianscience.nl

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 november 11.00 uur: vie-
ring, Gerwens Gemengd Koor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Johannes Jansen en Dora Rooijakkers; 
Sjef en Lena Saris; Overleden familie-
leden Van de Water-van Gorkum.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 16 november, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Voor de kinderen is er kinderne-
vendienst. De collecte is voor Kerk in 
Actie: diaconaat. Na afloop van de 
dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Donderdag 20 november is er om 
14.30 uur weer een ouderenmiddag. 
Het Open Huis is op donderdag van 
10.00-12.00 uur. U bent van harte wel-
kom. 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 20 nov. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Felix van Valois, 
belijder. 
Vrijdag 21 nov. 07.15 uur H. Mis, Op-
dracht van de H. Maagd Maria. 
Zaterdag 22 nov. 08.30 uur H. Mis, H. 
Cecilia, maagd en martelares; 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 23 nov. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, H. Clemens I, paus en mar-
telaar, patroon van onze Oude St.-Cle-
menskerk te Gerwen; gedachtenis van 
de 24ste en laatste zondag na Pinkste-
ren. Parochiefeest met o.a. de komst 
van Sinterklaas. 
Maandag 24 nov. 18.30 uur H. Mis, H. 
Johannes van het Kruis, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van de H. 
Chrysogonus, martelaar. 
Dinsdag 25 nov. 18.30 uur H. Mis, H. 
Catharina van Alexandrië, maagd en 
martelares. 
Woensdag 26 nov. 07.15 uur H. Mis, 
H. Sylvesster, abt; gedachtenis van H. 
Petrus van Alexandrië, bisschop en 
martelaar. 

Heilige families 
gevraagd voor 
Levend Kerstverhaal
Op zaterdagavond 20 december orga-
niseren de Nuenense kerken voor de 
negende maal het Levend Kerstver-
haal, plaats bij Dorpsboerderij de We-
verkeshof. 

Onder begeleiding van een gids be-
zoeken steeds groepjes belangstellen-
den de locaties op de Dorpsboerderij 
die omgebouwd zijn naar het Bethle-
hem van het begin van onze jaartel-
ling. Aan het einde van hun tocht naar 
het licht horen deze groepen in de stal 
het bekende kerstverhaal. Om dit uit 
te beelden, zijn stellen nodig die met 
hun jonge kind als het ware de familie 
spelen van Jezus, Maria en Jozef. Zij 
zeggen zelf geen teksten; het kerstver-
haal wordt voorgelezen maar zij beel-
den wel uit waar dit verhaal over gaat. 
Heb je interesse om mee te doen - voor 
maximaal drie kwartier - neem dan 
contact op met pastoraal werker Jos 
Deckers, tel. 040 284 5855 of j.dec-
kers@onsnet.nu

Woensdag 19 november

20.00 uur Sinterklaas kienavond 
Buurtvereniging Plan West 
Zaal de Koekoek Lieshout

Donderdag 20 november

09.30 uur Computercafé Google Maps
Bibliotheek Dommeldal

Vrijdag 21 november

19.30 uur Auti-maatjes
Zorgboerderij De Krakenburg

Woensdag 19 november

20.30 uur repetitie, 22.30 uur TV opnamen 
Nuenen’s Swingtime BigBand Nuenen
met Joris Posthumus Café Schafrath

Donderdag 20 november

20.00 uur Drijehornick lezing ‘De start van 
de korte twintigste eeuw’

Het Klooster

Vrijdag 21 november
20.30 uur Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten

Piet Renders paviljoen
20.30 uur Tim Knol speelt in Ons Tejater

Dorpshuis in Lieshout.

Familiegevoel op feest 40-jarig 
Nuenense afdeling IVN
Door Edwin Coolen 

Na een oproep in de Rond de Linde op 8 november 1974, kwamen 34 men-
sen naar de oprichtingsvergadering van de Nuenense IVN-afdeling, gehou-
den op de Lissevoort. 

Een drukke zaal in Het Klooster tijdens de viering van 40 jaar IVN Nuenen.

Afgelopen zaterdag vierde deze fami-
lie van natuurliefhebbers hun 40-jarig 
bestaan in Het Klooster. Na de officië-
le toespraken en het huldigen van de 
jubilarissen, was er zaterdag tijdens 
het feest een optreden van de ‘groene’ 
cabaretier, zanger en dichter Mari de 
Bijl. Hij is in het dagelijks leven na-
tuurbeheerder bij Brabants Land-
schap. 

Het plan om IVN Nuenen op te rich-
ten, was ontstaan in een Volkswagen, 
rijdend richting Nuenen. Want op de 
terugweg van hun diploma-uitreiking 
van de gidsencursus in Son, bedach-
ten Toon Willems (hoofd plantsoe-
nendienst), Wil Knuyt (lid scholen-

werkgroep) en Henk van de Brule 
(leraar biologie) dat het zonde zou zijn 
niets te doen met de opgedane kennis.

En er werd iets gedaan met die kennis 
in de 40 jaar die volgden. Er werden 
boekjes uitgebracht (denk aan het be-
kende De natuurgebieden rondom 
Nuenen), ontelbare wandelingen ge-
organiseerd, fietstochten gehouden, 
wilgen geknot, cursussen en lezingen 
gegeven, een eigen bibliotheek be-
heerd, vogels geteld, voederkransen 
gemaakt en nog veel meer. Met zo’n 
380 leden is het huidige IVN (Instituut 
voor Natuureducatie en duurzaam-
heid) Nuenen één van de grotere afde-
lingen.

Kamerkoor Tourdion 
in de Regenboog
Zondag 16 november om 15.00 uur zal 
het Kamerkoor Tourdion o.l.v. Moni-
que Joosten met medewerking van de 
pianiste Elena Livsjits een herfstcon-
cert verzorgen met als thema: Chan-
son d' automne. 

In de sfeervolle Regenboogkerk Sport-
laan 5 in Nuenen zal deze Franse im-
pressionistische muziek uit de negen-
tiende eeuw van componisten als 
Debussy, Fauré en Saint-Sans bijzon-
der mooi klinken. Loes Corbeij zal een 
korte inleiding over het impressionis-
me geven die met beelden wordt ver-
rijkt. 
De toegangsprijs inclusief een con-
sumptie bedraagt € 10,-. Kinderen t/m 
12 jaar gratis.
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P R O G R A M M A
Voetbal

Zwemmen

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Finale plaatsen voor Z&PV 
Nuenen bij NK kortebaan
Afgelopen weekend vond in Tilburg het Nederlands Kampioenschap korte-
baan plaats. Het uiteindelijke resultaat was 6 finale plaatsen met als hoog-
tepunt een 4e plaats op de 4x200m vrijeslag. 

Op vrijdag was Silke Voets de enige 
deelnemer namens het team uit Nue-
nen, maar dat weerhield haar niet om 
op de 200m vrijeslag met 2.09.21 pre-
cies 1 seconde sneller te zwemmen 
dan ze ooit was geweest.
Silke vervolgde op zaterdag met 
1.05.96 op de 100m rugslag, haar 2e 
tijd ooit en goed voor een plaats in de 
B-finale. Voor Ruud van Heerbeek 
was er op de 100m schoolslag een per-
soonlijk record in 1.05.25, goed voor 
een plaats in de finales.
 
Op de 100m vrijeslag was de ploeg uit 
Nuenen vertegenwoordigd door 5 
zwemsters. Snelste van het team werd 
Anneloes Peulen die in een duel met 
Ranomi Kromowidjojo 57.31 op de 
klok wist te zetten. Voor Silke was er 
een nieuw PR in 59.10, terwijl Femke 
Hendrikx in 59.55 en Anne Gibbels in 
59.84 onder de minuut bleven. Susan 
Teijken bleef met 1.01.83 net boven de 
minuut.

Slotstuk van de finales was de 4x200m 
vrijeslag estafette voor de dames met 
voor Nuenen Anne, Susan, Silke en 
Anneloes. Met 8.46.03 waren ze ruim 
2,5 sneller dan hun inschrijftijd.
De zondag werd gestart door Anne-
loes met een clubrecord op de 50m 

vrijeslag, waarop ze zich verbeterde 
van 26.38 naar 26.01 en zich plaatste 
voor de finales. Voor Femke was er 
een mooie 1.16.33 op de 100m school-
slag. Deze dames hadden op zondag 
een druk programma: na de 400m 
volgde de 100m wisselslag en de 50m 
vrijeslag, waarop Anne het voor elkaar 
kreeg met 28.23 haar beste tijd tot op 
de honderdste te evenaren. Susan en 
Silke waren op die afstand met 27.69 
en 27.76 een halve seconde sneller, 
Femke met 27.23 precies 1 seconde. 

De individuele afsluiting van het toer-
nooi was voor Anneloes die met 28.94 
in de series en 29.18 in de finale van de 
50m vlinderslag een top 16 plek bin-
nen haalde. De team afsluiting was 
voor Silke, Femke, Anne en Anneloes. 
Zij plaatsten zich in de series met 
3.58.11 als 6e voor de finale van de 
4x100m vrijeslag, de Koninginne-es-
tafette van het Nederlandse zwem-
men. In die finale wisten de dames nog 
2,5 seconde harder te zwemmen en 
eindigden ze het toernooi met 3.55.64 
op een schitterende 5e plaats.

Komend weekend zijn de zwemmers 
samen met hun clubgenoten terug in 
Tilburg. Dan staat daar de 2e ronde 
van de competitie op het programma.

Nuenen - DESK 7-0

Verrassing die koud op het dak valt
Door John van den Elsen 
Overwinning met een donker gekleurde rand. Om twee uur, bij het betre-
den van het sportpark, werd me gevraagd waarom ik nog kwam kijken? 
Deze boodschap verraste me ten zeerste maar werd vijf minuten later dui-
delijk. In het secretariaat ga ik het wedstrijdformulier van RKSV Nuenen 1 
ophalen. Naast het wedstrijdformulier lag ook een Persbericht R.K.S.V. 
Nuenen. Volslagen verbijsterd lees ik daarin dat onze trainers van het vaan-
delteam met onmiddellijke ingang op eigen initiatief hun werkzaamheden 
beëindigd hebben. Zoals in het persbericht te lezen valt: ‘dat zij naar hun 
overtuiging er niet in slagen om in goede harmonie met de spelers het sei-
zoen succesvol voort te zetten’. 

Een déjà vu? Immers vertrok onze vo-
rige trainer in november 2013 ook niet 
omdat de harmonie tussen spelers-
groep en trainer ontbrak. En ook toen 
heette het dat ‘de chemie tussen spe-
lersgroep en trainer ontbrak’. Omdat 
het binnen het jaar wederom voorvalt 
maar nu met een trainerspan dat in 
een eerder stadium als de voorkeurs-
kandidaten van de toenmalige selectie 
gezien werd is verdere uitleg gewenst. 
Mark Oude Grote Bevelsborg werd 
evenals vorig jaar, 17 november 2013, 
bereid gevonden op de bank plaats te 
nemen om het coachen voor zijn reke-
ning te nemen. Was het toen speel-
ronde 10 nu zijn we bij wedstrijddag 
negen aan beland. Het resultaat van de 
hele actie is dezelfde, ook nu worden 
er personen en carrières beschadigd. 
De wedstrijd zelf begint om half drie 
waarbij opvalt dat de Nuenen opstel-
ling op diverse plaatsen is gewijzigd. 
Joep van Maasakkers en Stijn van der 
Donk zijn er niet bij vanwege blessu-
res. Richard van Malten en Jerome 
Habets starten op de bank waar ook 
Ruud Sanders plaatsneemt in plaats 
van Marc Schel.

De wedstrijd
Tegenstander is VV DESK uit Kaats-
heuvel dat tot nu toe 3 overwinningen 
en vijf nederlagen te boek had staan. 
Het team dat Mark Bevelsborg aan de 
aftrap liet verschijnen, laat er geen gras 
over groeien en start verschroeiend. In 
de 2e minuut plaatst Mart van de Ge-
vel de bal voor waarna Rick Wijnen 
eerst nog wordt gestuit bij zijn doelpo-
ging maar daarna koelbloedig de stand 
op 1-0 brengt. Nauwelijks acht minu-
ten later breekt Jurik Zimmerman op 
rechts door levert een prima voorzet af 
en weer rond Rick vakkundig af 2-0. 
Het spel houdt zich vervolgens gedu-
rende twintig minuten voornamelijk 
op tussen de grenzen van de beide 

strafschopgebieden. Na 33 minuten 
staat goed doorzetten van Lars van 
Stipdonk aan de basis van de volgende 
treffer, het speeltuig belandt bij Mart 
van de Gevel die van grote afstand de 
bal in het doel schiet 3-0. Hierna ge-
beurt er niet veel meer tot aan de rust, 
behalve dat DESK trainer Ad van See-
ters twee wissels toepast. Eerst wordt 
Steven Krikken vervangen en vervol-
gens valt Niels Hamers geblesseerd 
(veel beterschap) uit. De teams gaan 
met een 3-0 ruststand de kleedlokalen 
in.

Tweede helft
RKSV Nuenen begint ongewijzigd aan 
het tweede bedrijf. In de 54ste minuut 
mag Nuenen een vrije trap nemen 
door Koen Jansen. Hij plaatst de bal 
keurig in de ‘zestien’ waar Frank Kup-
pens hem op een artistieke manier 
binnenkopt, 4-0. VV DESK laat zich in 
de tweede helft gewillig op de pijn-
bank leggen In de 66ste minuut plaatst 
wederom Coen Jansen een lange bal 
op invaller Noel Jansen die de verdedi-
ger te vlug af is en naar binnen snijdt. 
Hij legt de bal perfect voor op de toe-
stormende Rick Wijnen, 5-0. Amper 6 
minuten later is doelman Korebrits 
wederom een geslagen man. Noel Jan-
sen wint een luchtduel waarbij hij de 
bal met het hoofd naar Jurik Zimmer-
man plaatst. Met zijn snelheid is de 
verdediging vervolgens verslagen en 
alleen voor de keeper maakt hij geen 
fout 6-0. Net voor het eindsignaal is 
Jurik Zimmerman verantwoordelijk 
voor het slotakkoord. Goed gelan-
ceerd, speelt hij op snelheid keeper 
Korebrits uit en schuift de bal in het 
verlaten doel, 7-0. 
De uitstekend leidende scheidsrechter 
van Grinsven vindt het hierna welle-
tjes en fluit voor het einde. De referee 
kon de sportieve wedstrijd afdoen 
zonder kaarten.

Frank Kuppens scoort 4-0

VOETBAL 
RKSV NUENEN
Zondag 16 november 
Nuenen 1 - Hilvaria 1 ....................... 14.30
Nuenen 5 - Marvilde 4 ..................... 12.00
SBC 6 - Nuenen 6 .............................. 10.00
Nuenen 8 - Gestel 3 .......................... 14.00
Nuenen 9 - RKGSV 4 ........................ 10.00
Nuenen VR1 - RKHVV VR 1 .......... 12.00
RKSV Heeze VR1 - Nuenen VR3 ... 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 16 november
Nederwetten 1  ...................................... vrij
Nederwetten 2 - DVS 7  ................... 12.30
Nederwetten 3 - RKVVO 6  ...........  10.00
Nederwetten 4 vrij
Nederw. Da1 - Best Vooruit Da1  .. 12.15
Nederw. Da2 - Braakhuizen Da1  ... 10.00

EMK
Zondag 16 november 
EMK 3- Best Vooruit 5 ..................... 11.00
Brabantia 6 - EMK 6 ......................... 10.00
DVS 4 - EMK 7 .................................. 11.15
EMK 8 - SBC 12  ................................ 11.00

NKV KORFBAL 
Zondag 16 november
BMC- NKV ........................................ 13.45

RKSV Nuenen VR1 wint ook voor de competitie in Venray

SV Venray VR1 - Nuenen VR1 1-2
Enkele weken geleden speelden de groen witten al voor de KNVB beker in 
en tegen SV Venray VR1. Toen werd er door de groen witten verdiend met 
1-4 gewonnen. Werd het duel toen ontsiert door een incident met rode 
kaart als gevolg, ook nu was dat het geval, met het verschil dat het duel nu 
enkele minuten stil lag. Aanleiding was een opmerking aan het adres van 
Nuenen speelster Hennen Dira die daarna, begrijpelijk, even volledig de 
weg kwijt was. Vraag is of SV Venray zelf nog onderzoek doet omdat het 
incident niet door betreffende scheidsrechter kon worden gehoord. 

Terlo-Nederwetten
Nederwetten startte voortvarend in 
de wedstrijd tegen Terlo. Reeds in de 
4e minuut wist Toon van Rooy op aan-
geven van Giel van Korven de 0-1 op 
het scorebord te zetten. Gaandeweg 
de 1e helft nam Terlo het spel over 
maar Nederwetten kon met 0-1 gaan 
rusten. 
Na rust was het weer meteen raak, 
Toon van Rooy gaf een splijtende pass 
op Pieter Donkers die fraai de 0-2 bin-
nen schoot. Opnieuw gaf Toon van 
Rooy een voorzet op Niek Evers die 
met een prachtige volley de 0-3 aante-
kende. Nederwetten ging door en een 
mooie voorzet van Roy Sleegers werd 
door Ben Verbruggen prachtig binnen 
gekopt. Toon van Rooy was deze keer 
in goede doen en scoorde in de 69e 
minuut zelf de 0-5.
En wat Terlo ook probeerde, ondanks 
hard werken konden zij doelman Pe-
ter Thoonen (de nieuwe Prins van Ne-
derwetten) niet passeren.

Volgende week geen programma maar 
over 2 weken komt DVS op bezoek in 
Nederwetten.

Trainer RKSV Nuenen 1 
besluit functie neer te leggen 
De heren Eric Clijnk en Hans van Beek, respectievelijk trainer en assistent 
trainer van R.K.S.V. Nuenen 1, hebben met onmiddellijke ingang op eigen 
initiatief hun werkzaamheden beëindigd. Zij hebben het bestuur medege-
deeld dat zij naar hun overtuiging er niet in slagen om in goede harmonie 
met de spelers het seizoen succesvol voort te zetten.

Het bestuur van de R.K.S.V. Nuenen betreurt het door Eric en Hans genomen 
besluit zeer. R.K.S.V. Nuenen verliest twee zeer kundige en bevlogen trainers en 
echte voetbalmannen die naar volle tevredenheid van het bestuur functioneer-
den sinds zij begin dit jaar bij onze vereniging aan de slag zijn gegaan. Helaas 
konden zij vorig seizoen het tij niet meer keren en is R.K.S.V. Nuenen gedegra-
deerd naar de eerste klasse. Het vertrek van Eric en Hans heeft niets te maken 
met de degradatie vorig seizoen of met de teleurstellende resultaten van de laat-
ste wedstrijden. Wij waren graag met beiden doorgegaan maar helaas hebben 
zijzelf geconcludeerd niet met deze selectie verder te willen gaan.

Wij willen Hans en Eric bijzonder bedanken voor hun geweldige inzet en de wij-
ze waarop zij de afgelopen 10 maanden bij onze club hebben gefunctioneerd en 
nogmaals onze teleurstelling en spijt uitspreken dat zij hebben besloten niet sa-
men met ons verder te kunnen werken bij de R.K.S.V. Nuenen.

Zondag 9 november zat Mark Oude Grote Bevelsborg als coach op de bank bij de 
thuiswedstrijd tegen DESK. De komende dagen zal het bestuur zich beraden over 
een interim oplossing en in een volgend persbericht zal verdere informatie over de 
vervolgstappen bekend gemaakt worden.

De wedstrijd dan. Nuenen speelde, 
mede door blessures, in een gewijzig-
de opstelling. Zo speelde Cindy Reker 
voor het eerst 90 minuten in competi-
tieverband in het vaandelteam. Nue-
nen moest wennen aan de omzettin-
gen maar had de organisatie daarna op 
orde. Gevolg was dat Venray in die 
eerste helft geen enkele kans uit speel-
de en het moest doen met enkele cor-
ners en schoten van buiten de 16 die 
geen probleem opleverde voor Boere-
ma. Nuenen kwam beter in de wed-
strijd en kon aanvallend een aantal 
keer gevaarlijk doorkomen via de 

openliggende rechterkant waar Dira 
geregeld in dook. Toch kwam het ook 
voor Nuenen niet tot echt uitgespeel-
de kansen omdat de eindpass geregeld 
niet goed was. De geblesseerde Hoey-
mans moest naar de kant en werd ver-
vangen door Janssen. De voorsprong 
kwam er vervolgens toch voor Nue-
nen toen de Venray verdediging in een 
breedtepass Ellen van der Hulst over 
het hoofd zag. Die opgelegde kans was 
wel aan de spits besteed. De Boer kon 
er alleen naar kijken toen het schot in 
de bovenhoek zeilde. Ruststand 0-1.
Venray zette in de tweede helft aan. 
Toch verdubbelde Nuenen de score al 
in de 49e minuut toen Verheijen met 
een schitterende pass Van der Hulst 
alleen op weg liet gaan naar de Boer. 
Opnieuw maakte de spits geen fout. 
Ze omspeelde De Boer en schoof de 
bal met links in het lege doel, 0-2. Ven-
ray bleef voetballen en was op dat mo-
ment sterker. Het koste Van Stiphout 
geel voor een overtreding op het mid-
denveld. De 1-2 liet op zich wachten 
en kwam er toen Nuenen niet oplette 
en Venray door het centrum volledig 
vrij de 1-2 kon aantekenen. Uiteraard 
wilde Venray snel verder. Dat zag Van 
Stiphout even anders. Pech voor haar 
was dat de scheidsrechter dat ook 
door had. Hij kon dan ook niet anders 
dan Van Stiphout een tweede gele en 
dus rode kaart geven. Het werd voor 
Nuenen een half uur overleven. Ver-
heijen werd geposteerd centraal in de 
verdediging en Vervoort zakte een li-
nie. Venray speelde goed tegen 10 
groen witten. Toch bleef ook het mid-
denveld met Janssen, Meijer en Reker 
overeind. Venray kreeg wel nog 2 dot-
ten van kansen. Die waren echter niet 
aan de voorwaartsen besteed en daar-
mee bleef de 1-2 stand op het bord. 
Ingrid Janssen verving nog Hennen 
Dira in het al gememoreerde moment 
en Pijnenburg kwam nog voor Van der 
Hulst. Eindstand met wat kunst en 
vliegwerk dus 1-2. 
Een belangrijke overwinning voor de 
promovendus. Aanstaande zondag 
volgt weer een bekerwedstrijd. Tegen-
stander op De Oude Landen is om 
12.00 uur de nummer 2 uit de topklas-
se, RKHVV.

Woenselse Boys - EMK 2-2
In deze wedstrijd, die wel spannend maar niet echt een topper was, had EMK 
spits Ruud Bijsterveld de kans om EMK in de 15e minuut op voorsprong te bren-
gen. Zijn schot werd echter door de W.B. doelman gestopt. Kort daarna werd na 
een EMK aanval de bal door een speler over het W.B. doel geschoten. Na een half 
uur spelen, kwam EMK op een achterstand nadat een schot niet door EMK doel-
man Cuppen gestopt kon worden en de terugspringende bal een dankbare prooi 
was voor de instormende W.B.-aanvaller. EMK had daarna pech dat een vlam-
mend schot van Rick van den Bogaard op de lat uiteen spatte. In de laatste mi-
nuut van de eerste helft kopte Ruud van Helvert na een EMK corner dicht voor 
het W.B. doel nog onder de bal door. De eerste kans na rust was voor EMK speler 
Christian Messerschmidt (Man of the Match aan EMK zijde) maar zijn kopbal 
ging net naast. Een misverstand op het EMK middenveld leidde de 2-0 voor-
sprong voor W.B. in. Na deze achterstand liet EMK zien dat het niet naar Eind-
hoven gekomen was om de punten daar zondermeer achter te laten. De amper 1 
minuut ingevallen Ruud Boerema scoorde in de 59e minuut de 2-1 aansluitings-
treffer. EMK werd alsmaar sterker. EMK doelman Cuppen voorkwam in de 63e 
minuut nog een derde W.B. treffer, maar daarna was het betere van het spel weer 
voor EMK. De beloning kwam in de 71e minuut toen Geert-Jan Kemperman de 
bal vanaf rechts uitstekend voorgaf. Ruud Bijsterveld liet deze kans niet voorbij 
gaan en scoorde de dik verdiende 2-2. EMK was tegen koploper Woenselse Boys 
zeker gelijkwaardig en toonde veel veerkracht door na een 2-0 achterstand er 
nog een gelijkspel uit te slepen. Complimenten aan het hele team.



Langlaar 4a Nuenen
Bijzondere woning op het mooiste plekje van Nuenen. Hoog-
waardig afgewerkte vrijstaande villa in landelijke stijl voorzien 
van een professionele stal voor vier paarden. Een zee aan leef-
ruimte en het souterrain met bar zorgen voor veel woongenot.

•	 Inhoud:	1835	m3
•	 Woonopp:	300	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	1.395.000,00

Wilhelminalaan	31	Geldrop
Tot in de puntjes verzorgd en instapklaar vrijstaand huis voor-
zien van een royale garage op de hoek van de Wilhelmina-
laan/Emmalaan. De woning is gelegen in een prachtige 
oude parkachtige omgeving in het centrum van Geldrop.

•	 Inhoud:	510	m3
•	 Woonopp:	171	m2
•	 Bouwjaar:	1955
•	 Vraagprijs:	€	449.000,00

Dennenlaan	21	Nuenen
Ruime vrijstaande bungalow, schitterend gelegen in de 
rustige en groene woonomgeving van Oud-Nuenen met 
het gezellige dorpscentrum en diverse sportfaciliteiten op 
loopafstand. 

•	 Inhoud:	385	m3
•	 Woonopp:	117	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	298.000,00

Soeterbeekseweg	26	Nuenen
Zeer royale (ca 1000 m3), karakteristieke, in 1999 compleet 
herbouwde, woonboerderij met o.a. riante living met
aansluitend werkkamer en gezellige woonkeuken.

•	 Inhoud:	1000	m3
•	 Woonopp:	350	m2
•	 Bouwjaar:	1999
•	 Vraagprijs:	€	449.000,00

Gulberg	1A	Nuenen
Vrijstaande villa voorzien van een, onder architectuur aangelegde 
grote natuurtuin, prachtig gelegen in groene, rustige omgeving. 
De woning is voorzien van veel leefruimte op de begane grond, met 
onder andere een extra kantoor cq werkkamer met aparte ingang.

•	 Inhoud:	830	m3
•	 Woonopp:	277	m2
•	 Bouwjaar:		1993
•	 Vraagprijs:	€	579.000,00	

Wikkehof	11	Nuenen
Royale tweekapper gelegen in de groene woonomgeving 
Nuenen-Zuid. De woning is voorzien van een royale woon-
kamer, een open keuken en 3 slaapkamers en is 
gelegen in een rustige, verkeersarme straat.

•	 Inhoud:	440	m3
•	 Woonopp:	165	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	315.000,00

Nieuw	Ervensestraat	18	Nuenen
Vrijstaand, uitgebouwde woning met garage gelegen op 
een groot perceel aan een rustige straat. De woning beschikt 
over een ruime woon-/eetkamer, woonkeuken en bijkeuken. 
Op de verdieping twee slaapkamers en twee badkamers.

•	 Inhoud:	445	m3
•	 Woonopp:	138	m2
•	 Bouwjaar:		1988
•	 Vraagprijs:	€	449.000,00	

De	Vlos	24B	Nuenen
Twee-onder- een kapwoning gelegen in kindvriendelijke 
woonomgeving met tuin aan voor-,zij- en achterkant en 
vrij uitzicht aan de voorzijde. In de achtertuin is over de volle 
breedte een garage met puntdak en een oprit met eigen 
parkeergelegenheid gesitueerd.

•	 Inhoud:	545	m3
•	 Woonopp:	165	m2
•	 Bouwjaar:		1988
•	 Vraagprijs:	€	359.000,00

Hof	van	Wijck	30	Nuenen
In hartje centrum gelegen ruim en licht 3 kamer 
appartement met balkon. Het appartement is gesitueerd 
op de tweede verdieping in het appartementencomplex
’t Oog van Nuenen aan de Berg.

•	 Inhoud:	270	m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:		2010
•	 Vraagprijs:	€	199.000,00

Erasmusstraat	13	Nuenen
Tussenwoning gelegen in een mooie rustige straat in Oud-
Nuenen voorzien van een ruime uitgebouwde woonkamer 
en keuken, op de verdieping 3 slaapkamers en 2  badkamers. 
De woning is gelegen op een steenworp afstand van het 
centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	324	m3
•	 Woonopp:	102	m2
•	 Bouwjaar:		1962
•	 Vraagprijs:	€	189.000,00

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Vincent	van	Goghstraat	145	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook
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Vmbo informatie-avond met Horizon workshops: 
woensdag  19 november 2014 van 19.00 - 21.00 uur 
Toekomstige vmbo-leerlingen kunnen kennis maken met onze 4 horizongebieden in de onderbouw: 
LifeStyle, TheaterFabriek, SportPlaza en TechnoWorld.

Groep 8 leerlingen en hun ouders kunnen op de volgende data een 
informatiegesprek krijgen over aanmelding voor het schooljaar 2015-2016:
dinsdag  25 november 2014 van 17.00 - 21.00 uur
woensdag  26 november 2014 van 13.30 - 16.00 uur
Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken van 17 t/m 21 november.

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20, 5624 AA Eindhoven, telefoon: 040-264 53 64

Informatiegesprekken 
over aanmelding

vmbo 

info-avond

19 november 

2014

locatie Oude Bossche Baan
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Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, industrieterrein de Kade   tel. 040-2468180   

Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 oP=oP   GoedKooPste VAn nederlAnd!   uit VoorrAAd leVerbAAr

laminaat royalty 
extra lang  
203 cm lang, 19 cm breed, 8 mm dik,
met Fall Down kliksysteem, klasse 32,
in 6 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs

15.95
normaal 27.95 

per m2 incl. btw  

PVC
eAsY CliCK sYsteeM  
op mDF drager, in 6 kleuren, 
eenvoudig zelf te leggen.

Home studio
traditioneel klik laminaat 
landhuisdelen  
2x v-groef, klasse 31, in 5 kleuren leverbaar.

Nu deze week introductie prijs v.a. Nu deze week introductie prijs

25.95 9.95
normaal 37.95 

per m2 incl. btw  
normaal 17.95 

per m2 incl. btw  

lamel parket
extra brede rustiek eiken landhuisdelen  
naturel en wit geolied, 
c.a. 18 cm breed 15 mm dik.

Nu deze week introductie prijs

29.95
normaal 49.95 

per m2 incl. btw  

multiplank 
rustiek eiken, 19 cm breed  
4 mm toplaag, leverbaar in:

34.95
naturel of wit, 
normaal 69.95

36.95
gerookt naturel of 
gerookt wit geolied, 
normaal 72.95

groot 
in vloeren

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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