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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. 

 

Jaargang 56 • Nr. 47 • 20 november 2014 

Prinses 
Laurentien en 
Daan 
Roosegaarde 
in Nuenen

A

Prins 
Gambrinus: 
‘Krek 
Wak Wou’

‘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!

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Kinderen, horen 
jullie dat 

gestommel? 
Sinterklaas 
komt naar 

d’n kleine dommel!
Zondag 30 november van 14.00 tot 
16.00 uur en woensdag 3 december 
van 15.00 tot 17.00 uur. Voor ieder 
kind hebben wij een kleine verrassing 
van de sint.  Kom jij samen met de sint 
en zijn pieten van een heerlijke pan-
nenkoek genieten? 
Voor meer informatie kunt u ons altijd 
bellen 040-844 27 47 of mailen naar 
info@denkleinedommel.nl 
Zie ook www.resto.nl/restaurant/nue-
nen  voor bijvoorbeeld ons kerstmenu.

Prins Finanza        
en adjudanten Chitarra, Uno & Due gaan Nuenen voor

‘Op ons kende rekene’
Door Mariët Jonkhout

fgelopen zaterdagavond was heel carnavalminnend Nuenen naar 
de, nog even, residentie van de Dwèrsklippels in Het Klooster 
getogen om getuige te zijn van het afscheid van Prins Superior en 
zijn adjudanten Lampada en Madeira en van de bekendmaking 

van de nieuwe prins of prinses van het komende carnavalsjaar. 

Het was er dus erg druk en lekker 
warm en de vele speculaties over de 
nieuwe hoogheid waren niet van de 
lucht. Onder toeziend oog van alle   
zusterverenigingen, vertegenwoordigd 
door zowel oude als al nieuwe gardes, 
werd er uitgebreid stilgestaan bij het 
afgelopen jaar en bij het geweldige 
feestje dat het carnaval weer was. Uit-
eindelijk werd het dan toch tijd voor 
Prins Superior om definitief zijn scep-
ter los te laten en zijn steek af te zet-
ten. Het prinselijk trio werd na deze 
aderlating zeer liefdevol opgevangen 
door het legioen van Oud Prinsen en 
door het Dispuut Oud Adjudanten. In 
de zaal werd het steeds rumoeriger, 
het bier vloeide rijkelijk en het zou nu 
toch echt ieder moment moeten gaan 
gebeuren. Op het podium verscheen 

Oud Prins Crehansa (Hans Kuijten) 
en de zaal werd een klein beetje stiller. 
Hij ontstak, na een korte inleiding, 
vier prachtige kroonluchters aan het 
plafond en Het Klooster veranderde 
in een theater. 
Plotseling werd een spotlight gericht 
op de bar en daar stond, uit het niets, 
Pinokkio, de enige marionet zonder 
touwtjes. Het kostte hem met zijn 
houten benen wel wat moeite om via 
de bar bij het podium te komen, maar 
hij kreeg het voor elkaar en zijn optre-
den begon. Boven hem stonden nog 
vier poppenspelers en op het podium 
kreeg hij gezelschap van vier echte 
marionetten waarmee hij op muziek 
van ‘Der alte dessauer’ zijn dans be-
gon. De poppen dansten, maar plots 
namen zij zelf de touwtjes in handen 
en het roer over. De capes gleden af en 
daar stond hij; Prins Finanza, samen 
met zijn drie adjudanten Chitarra 
Uno & Due, prachtig stralend in Ve-
netiaanse kostuums; een geweldig 
mooi plaatje.
Achter Prins Finanza schuilt Erik Jasper 
Noll (41) en in het dagelijks leven werk-
zaam bij Wesselman accountants en ad-
viseurs, waar hij mede-eigenaar is. Hij is 
vader van Esmee (8) en Bram (6) en ge-
trouwd met adjudant Due. Due (Karin 
Noll-Verhuizen) is ook 41 en werkzaam 
bij Woonbedrijf HHVl. SWS. Het prin-
selijk kwartet blijkt één familie te zijn 
want adjudant Uno is Marieke Hoe-

Foto: John Geven Studios.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl
Succesvolle actie 
Winkelhart van Nuenen 
Winkeliersvereniging Winkelhart van 
Nuenen heeft in samenwerking met 
de Nuenense Kookstudio John Geven 
een bonnenactie gehouden in het 
‘Winkelhart van Nuenen’  in de perio-
de van 6 oktober t/m 15 november. De 
prijs was een compleet verzorgde 
Kerst- kookworkshop op zaterdag 22 
november van 11.00 tot 16.00 uur in 
de Kookstudio John Geven. Alle 18 
prijswinnaars hebben bericht ontvan-
gen via het opgegeven mailadres. Wij 
wensen alle gelukkigen een leerzame 
en culinaire Kerst- kookworkshop toe.

Drukkerij Messerschmidt druk met    
nieuw straatnamenboek Nuenen c.a.

Al in 1976 drukte Messerschmidt de 
eerste uitgave van het straatnaam-
boekje. Door de snelle groei van de 
gemeente en daarmee de uitbreiding 
van het aantal straten, was in 1988 een 
tweede herziene druk noodzakelijk. 

Deze nieuwe, inmiddels derde en ge-
heel herziene en geactualiseerde druk 
zal aanzienlijk meer pagina’s gaan tel-
len. Het aantal straten in Nuenen, 
Eeneind, Gerwen en Nederwetten is 
in de afgelopen 25 jaar namelijk flink 

Roland van Pareren, Herman Bulle en Piet van den Heuvel van heemkundekring 
De Drijehornick en Karin Aarts van boekhandel Van de Moosdijk bekijken de 
drukproef van het nieuwe straatnaamboek. Het boek zal straks verkrijgbaar zijn 
bij de boekhandels Van de Moosdijk (Parkhof ) en Risjamo (Kernkwartier).

ijmakers-Verhuizen (44) de zus van Ka-
rin. Uno werkt bij HumanCapitalCare 
en is getrouwd met Chitarra (43) waar-
mee de familiecirkel rond is. Samen 
hebben zij twee dochters Janniek (12) 
en Puck (9). Chitarra, Andert Hoeijma-
kers en projectmanager bij ASML, 
speelt in de band Millers inc. Die vorige 
week nog in Het Klooster het dak eraf 
speelde tijdens Heedoedemee.

Het carnaval vieren is hen met de 
paplepel ingegoten. Als vier-eenheid 
gaan zij Nuenen onder het motto ‘op 
ons kende rekene’ voor in het komen-
de carnavalsgedruis. 
En het wordt vast weer een meer dan 
fantastisch feestje! De eerste aanzet 
is hier al een voorbeeld van: Het 
bleef nog lang bere-gezellig in Het 
Klooster.

Binnenkort verschijnt het geheel vernieuwde en geactualiseerde boek ‘De 
straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, inclusief Eeneind en Eckart’. 
Heemkundekring De Drijehornick heeft de opdracht om het drukwerk te ver-
zorgen gegeven aan drukkerij Messerschmidt, huisdrukker van Rond de Linde. 

toegenomen. Bovendien heeft het ge-
meentebestuur ook veel wegen en pa-
den in het buitengebied inmiddels van 
een straatnaam voorzien. 
Momenteel zijn de mensen van de 
drukkerij druk in de weer om te berei-
ken dat het boek nog voor Sinterklaas 
van de persen kan rollen. Volgende 
week meer in Rond de Linde over deze 
nieuwe uitgave.

NUENEN
GEFELICITEERD MET 
10 JAAR GLASVEZEL

KBO Schuif even 
aan tafel bij 
Peter 
van Overbruggen 
en Jos Thielemans
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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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

VERVOLG VaN PaGINa 2

COLLECTE
In de week van 23 t/m 29 november 2014 wordt gecollecteerd door 
stichting Leger des Heils Fondsenwerving.

aaNGEVRaaGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
11 november 2014 Berkenbos 8a, 5672 AK – het afwijken van het 

bestemmingsplan (handelen in strijd met regels 
RO);

12 november 2014 Nassaustraat 23, 5671 HS – het herbouwen van 
de garage (BOUWEN);

12 november 2014  Boord 7, 5674 NB – het realiseren van een lang-
gevelboerderij (BOUWEN);

15 november 2014  Europalaan 142, 5672 AL – het realiseren van een 
overkapping/carport (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.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
aaNVRaaG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
13 november 2014 Europalaan 128 A, 5672 AL – het plaatsen van 

een overkapping aan de zijkant van de woning 
(BOUWEN).

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op:
10 november 2014 Spegelt 45-47, 5674 CE -  het wijzigen van het 

gebruik t.b.v. het organiseren van een evenement 
(RO, afwijken van de bestemming);

10 november 2014 Boordseweg 71, 5671 AR – het bouwen van een 
kelder onder de garage (BOUWEN).

  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

BESLUIT OP GROND VaN DE aPV EN BIjzONDERE wETTEN:
•	 aan	de	heer	Evers	(restaurant	Goesting)	is	een	vergunning	verleend	

voor het plaatsen van een tent aan de achterzijde van de horeca-
gelegenheid aan Park 61 ten behoeve van de activiteiten Prinsen-
wissel op 16 november jl. respectievelijk een tonpraotavond op 13 
december 2014 (verzenddatum 14 november 2014);

•	 aan	wijk	C	 zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	
organiseren van de intocht van de Sint op het Eeneind op zaterdag 
22 november 2014 (verzenddatum 18 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
KENNISGEVING ONTwERPBESChIKKING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvan-
gen. De aanvraag betreft:

•	 FrieslandCampina,	Gulberg	18	te	Nuenen,		het	betreft	een	zuivel-
verwerkend bedrijf. Zaaknummer N-HZ-2013-0126.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
te verlenen aan.

De aanvraag, ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 21 november 2014 tot en met 1 januari 2015 ter inzage bij de 
gemeente Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Voor een mon-
delinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-
3690278) een afspraak maken.

Een ieder kan tot en met 29 oktober 2014 ten aanzien van de ont-
werpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij 
burgemeester en wethouders van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA 
Nuenen. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat bin-
nen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. 
Een verzoek daartoe dient, vanaf de begindatum van de terinzageleg-
ging, binnen drie weken bij burgemeester en wethouders van Nuenen 
te worden ingediend.

PUBLICaTIE 
VERORDENING wET MaaTSChaPPELIjKE ONDERSTEUNING 2015  
Op 6  november 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten de Verordening Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 vastgesteld (Verordening Wmo). In deze verorde-
ning is vastgelegd  welke vormen van maatschappelijke ondersteuning 
(maatwerk) de gemeente kan bieden. Hierin is ook geregeld hoe een 
aanvraag gedaan wordt en aan welke termijnen de gemeente zich moet 
houden.   In deze verordening wordt de bevoegdheid om regels vast 
te stellen voor het uitvoeren van de Wmo   gedelegeerd aan het col-
lege van burgemeester en wethouders. De Verordening Wet maat-
schappelijke ondersteuning ligt vanaf woensdag 19 november 2014 
bij de Publieksbalie ter inzage.
 
Inwerkingtreding/ter inzage
De verordening treedt in werking op de dag na deze publicatie. De 
verordening ligt ter inzage bij de publieksbalie van afdeling Dienstver-
lening, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK te Nuenen.

PUBLICaTIE
VERORDENING BaSISREGISTRaTIE PERSONEN 
Op 6  november 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten de Verordening basisregistratie personen 
vastgesteld (Verordening BRP). In deze verordening is vastgelegd aan 
welke instanties met een gewichtig maatschappelijk belang en voor 
welk doel gegevens verstrekt worden uit de BRP. In deze verordening 
wordt de bevoegdheid om regels vast te stellen voor het verstrekken 
van gegevens uit de BRP aan organen (afdelingen) van de gemeente 
gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. 

Deze regels zijn uitgewerkt in het Reglement BRP. In dit reglement is 
per onderdeel omschreven hoe de verstrekking geregeld is. De Veror-
dening BRP en het Reglement BRP liggen vanaf woensdag 19 novem-
ber 2014 bij de Publieksbalie ter inzage.

Inwerkingtreding/ter inzage:
De verordening treedt in werking op de dag na deze publicatie. De 
verordening ligt ter inzage bij de publieksbalie van afdeling Dienstver-
lening, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK te Nuenen.

De discussie over bomen verhit de ge-
moederen van de Nuenenaren. Het 
liefst zouden omwonenden willen dat 
alle berken van de Vallestap gekapt 
worden, terwijl de eiken van de Broek-
dijk juist gespaard moeten blijven. 
Wat is wijsheid? GroenLinks Nuenen 
wil zich graag mengen in deze discus-
sie. Daartoe belegt zij een informatie-
avond met bomen als hoofdthema. De 
inleiding zal verzorgd worden door 
Tom van Duuren, bomenspecialist en 
op dit gebied adviseur van de gemeen-
te Eindhoven.
Maar ook andere onderwerpen ko-
men ter sprake. Gezien de huidige po-
larisatie tussen coalitie en oppositie en 
alles wat de pers daar over schrijft, kan 
Groenlinks zich voorstellen dat u daar 
de nodige vragen over heeft. Hoe staat 
GroenLinks Nuenen hierin? Wethou-
der Joep Pernot en fractieleider Bou-

Informatieavond GroenLinks Nuenen
GroenLinks Nuenen organiseert op dinsdag 25 november een informatie-
avond in de Le Pairzaal in het Het Klooster. Aanvang 20.00 uur. Inloop van-
af 19.30 uur. Onderwerp van de avond is bomen, maar ook andere onder-
werpen komen ter sprake.

NUENENNUENEN
Beste mede-Nuenenaren     

Als betrokken Nuenenaar heb ik, de laatste 10 jaar met steeds grotere belangstelling  en 

hoger opgetrokken wenkbrauwen, de lokale politiek en bestuurlijke  gebeurtenissen gevolgd. 

Nuenen is een geweldig dorp, groen, cultureel,  goede infrastructuur en met een rijk  

verenigingsleven en gemeenschapszin. Het is de kunst om dat te behouden terwijl er grote 

uitdagingen op ons afkomen. Gezien de politieke en bestuurlijke gebeurtenissen van de 

afgelopen jaren heb ik er helaas weinig vertrouwen in dat deze uitdagingen goed aangepakt 

zullen worden.  Nuenen verdient een goed bestuur.

Vanaf 1973 woon ik bijna onafgebroken in Nuenen. Ik ben met veel plezier actief lid van 

meerdere  verenigingen en betrokken bij  diverse activiteiten. Ik heb ook geprobeerd niet 

alleen te consumeren maar ook iets terug te doen, een positieve bijdrage te leveren. 

En nu dus in de politiek. Daarom sta ik op de kieslijst van GroenLinks Nuenen c.a.. 

GroenLinks Nuenen is een partij, groen en sociaal zoals Nuenen zou moeten zijn, maar 

vooral met verstandige mensen. Wij hebben een frisse blik en zijn in staat  moeilijke materie 

te begrijpen en een luisterend oor te hebben voor de mening en expertise van anderen. Op 

basis daarvan willen wij besluiten nemen over de toekomst van Nuenen.

Daarom: Stem 19 maart op de lokale landelijke partij GroenLinks Nuenen.

Met vriendelijke groeten,     

 

Joep Pernot

Kandidaat gemeenteraad GroenLinks Nuenen c.a.

Onze standpunten vindt u op: 

www.nuenen.groenlinks.nl

Meniscusbehandeling-in-1-dag
Voor een snelle en deskundige behandeling van meniscusklachten kunnen 
patiënten terecht bij het St. Anna Ziekenhuis. Sinds november 2014 biedt 
het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop) in samenwerking met medisch sportge-
zondheidscentrum TopSupport (Eindhoven) patiënten met deze klachten 
namelijk een nieuwe service: Meniscusbehandeling-in-1-dag. Dit houdt in 
dat onderzoek, diagnose en behandeling op één dag plaatsvinden. Dit 
scheelt patiënten veel tijd en ‘geregel’. 

Veel voordelen voor de patiënt
De nieuwe service biedt patiënten 
veel voordelen. Het voorkomt tijds-
verlies, op en neer reizen en het in-
plannen van allerlei verschillende 
afspraken. Bovendien vindt de me-
niscus-behandeling-in-1-dag altijd 
plaats op een vrijdag. Hierdoor is 
het goed mogelijk dat patiënten op 
maandag weer aan het werk kunnen, 
tenzij zij lichamelijk, zware arbeid 
verrichten.

Werkwijze
De werkwijze van de meniscus-be-
handeling-in-1-dag ziet er in het kort 
als volgt uit. In de ochtend vinden het 
onderzoek (meestal gecombineerd 
met een mri-scan) en het stellen van 
de diagnose plaats bij TopSupport. 

De orthopeden betrekken de fysio-
therapeuten van TopSupport hier di-
rect bij, zodat zij waar nodig na be-
handeling patiënten goed kunnen 
begeleiden naar herstel. ’s Middags 
vindt de behandeling plaats in het St. 
Anna Ziekenhuis en start het revali-
datietraject. Na de behandeling kun-
nen de patiënten diezelfde dag nog 
naar huis. Twee weken na de behan-
deling vindt de controle afspraak 
plaats met de behandelend ortho-
peed. Bij deze controle is ook een fy-
siotherapeut aanwezig, die zo nodig 
de revalidatie kan starten (bijvoor-
beeld om weer snel sportfit te wor-
den).

Doelgroep
De behandeling is geschikt voor ge-
zonde mensen tussen de 18 en 55 jaar, 
die geen of beperkt medicijnen ge-
bruiken en de afgelopen twee maan-
den niet in een buitenlands zieken-
huis opgenomen zijn geweest. Na het 

 

 

Schrijver  
Herman  Brusselmans 
naar Eckartcollege
In de eerste van een reeks literaire 
avonden ontvangt het Eckartcollege 
schrijver Herman Brusselmans. Don-
derdag 27 november trakteert Brus-
selmans het publiek op een lezing in 
een hem kenmerkende stijl over zijn 
laatste boek Zeik. Ook wordt Brussel-
mans geïnterviewd door docent Ne-
derlands Klaas Lintermans. In de pau-
ze signeert de schrijver zijn boeken. 
Boekhandel Spijkerman verkoopt 
deze avond de boeken van Herman 
Brusselmans.

Donderdag 27 november van 20.00-
22.00 uur Eckart College, Damo-
cleslaan 3, Eindhoven. Entree: € 5,- 
Wilt u verzekerd zijn van een zit-
plaats? Aanmelden kan via literaire-
avonden@eckartcollege.nl

invullen van een speciaal intakefor-
mulier, bepaalt de orthopeed op basis 
van de antwoorden of een patiënt in 
aanmerking komt voor dit eendaagse 
traject.
Meer informatie over meniscusbe-
handeling-in-1-dag is te vinden via 
www.st-anna.nl/meniscus

Bijen houden, 
een meer dan 
boeiende hobby
Onder die titel zal tijdens de wekelijk-
se Inloop van WLG, op maandag 24 
november een lezing worden gegeven 
door Gerwenaar Cor Bunthof in d’n 
Heuvel in Gerwen. Zijn verhaal zal 
duidelijk maken hoe belangrijk bijen 
zijn voor de biodiversiteit en hoe bijen 
bijdragen aan groei en bloei in onze ei-
gen ‘biotoop’. De lezing begint om 
13.30 uur, dan is er ook koffie en thee.
Kijk voor meer informatie op www.di-
gitaal-dorpsplein-gerwen.nl of bel 
naar 06 41102625. Via de site kan men 
zich ook abonneren op nieuwsbrieven.

dewijn Wilmar zullen hun visie geven. 
Maar Groenlinks hoort ook graag uw 
vragen en mening. Contact en infor-
matie: Boudewijn Wilmar, fractielei-
der GroenLinks Nuenen; e-mail: 
b.wilmar@upcmail.nl



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

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

  

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 20 t/m woensdag 26 november

Bijna al onze belegde broodjes,
gaan warm de deur uit!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wie zoet is ......
4 Gepaneerde
Schnitzels ..........................6,50
Bij 100 gr. Runder Rookvlees 
100 gr. Eiersalade  ............... GRATIS 
Rozinski
“Heerlijk gevulde kipfilet”
100 gram .........................................2,20
Varkensgebraad
500 gram .........................................6,50
3 Pepersteaks
“Super mals” ................................6,95
Carpaccio Misto
100 gram .........................................2,10

KOOPJE

KOOPJE

TROTS V.D.
SLAGER

SPECIAL

SPECIAL

IJsbergsla 
per krop 0,99

Winterwortels 
per kilo 0,49

Erwtensoeppakket 
1/2 kilo 1,49

Spliterwten
per pak 0,99

Ananas
per stuk 1,49

Pinklady 
hele kilo 1,99

Mexico salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Acties week 47: geldig van maandag 17 t/m zaterdag 22 november 2014
_____________________________________________________

2 Roomboter-amandelstaven/
 speculaasstaven

 nu voor € 6,95
_____________________________________________________

Appelstrudel aan ‘t stuk 
 (toeslag vanillesaus € 1,35)
3 à 4 personen     € 3,95
_____________________________________________________

Zachte broodjes 
wit en/of bruin 2e zak GRATIS  
_____________________________________________________

Chocoladeletters 
5 voor € 25,-     € 6,75
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

TE KOOP: TOYOTA YARIS 1.3
Bouwjaar maart 2009 • Km. stand 20.000 • 5-deurs

Hele mooie auto, 1e eigenaar, rookvrij. 

Creatieve workshopdag 
zaterdag 6 december 11.00 - 16.00 uur

Voor jong en oud

Tuincentrum Soontiëns

 Urkhovenseweg 570

  5641 KX  Eindhoven, meer info:

   www.tuincentrumsoontiens.nl

Workshops:

Winterslinger
Vogelvoederhanger
Vogelblokhut
Tafelkrans

FYSIOTHERAPIE MET EEN NIEUWE VISIE

Oedeem & Oncologie
Steunkousen

Tape Technieken
Bel voor een vrijblijvende intake

Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen | www.fysiotherapiehendrix.nl

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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Scoutingleden Lieshout-Mariahout 
vliegen over naar nieuwe speltak!
Vrijdagavond 14 november stond het jaarlijkse overvliegen van Scouting 
Lieshout-Mariahout op het programma. Na het openingwoord door de 
voorzitter werd de opkomst verder geopend door opeenvolgend de Bevers 
met hun openingslied en de Welpen met hun openingstekst, waarna de 
Scouts zorgden voor een groot kampvuur zonder gebruik te maken van luci-
fers of aanstekers.

Hierna stond de officiële ingebruikna-
me van de vlaggenmast op het pro-
gramma. Deze nieuwe vlaggenmast 
van ruim 7 meter hoog biedt plaats 
voor 3 vlaggen; de Nederlandse vlag, 
de Scouting vlag en de vlag van de 
speltak. Deze vlaggen worden bij aan-
vang van een opkomst gehesen als 
herkenningsteken en teken van aan-
wezigheid. 

Om 19.30 uur werd de officiële over-
vlieg ceremonie gestart. Het ‘overvlie-
gen’ is de jaarlijkse opkomst bij de 
scouting waarbij de leden die vanwege 
hun leeftijd van speltak veranderen. 
Zij nemen ceremonieel afscheid van 
hun oude en worden verwelkomd 
door hun nieuwe speltakgroep.
De Bevers die de leeftijd van 7 jaar be-
reikt hadden, waren als eerste aan de 
beurt om over te vliegen naar de Wel-
pen. In een rood houten vliegtuig wer-
den zij uitgezwaaid door leidster Het-
ty en de overblijvende Bevers en zo 

‘vlogen’ zij over het terrein van Scou-
ting Lieshout-Mariahout weer terug 
naar de blokhut om daar hun neus in 
groene verf te dopen en hiermee het 
logo van de Welpen in te kleuren. 
Na de Bevers was het tijd voor de Wel-
pen, om over te vliegen naar de Scouts. 
De Scouts hadden de afgelopen weken 
een speciale touwbrug gepionierd. 
Aan de ene kant werden de overvlie-
gers uitgezwaaid door Marc en Mark, 
de Welpenleiding. Aan de andere kant 
werden ze met applaus verwelkomd 
door Bas en Joop, de leiding van de 
Scouts en gekleed in het beige Scouts-
tenue. 

Vanaf het begin van het seizoen is de 
leiding en bestuur van Scouting Lies-
hout-Mariahout druk bezig geweest 
om de gehele groep weer in het offi-
ciële tenue (scoutfit) te steken. Met 
het overvliegen, hadden ook de laatste 
jeugdleden hun nieuwe outfits gekre-
gen. 

De leden van Scouting Lieshout-Mariahout na het overvliegen in het officiële te-
nue voor de touwbrug gepionierd door de Scouts .

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.

Nuenen
Ik ben geboren en opgegroeid op de Berg, naar de Bewaarschool gegaan in de 
Kloosterstraat en naar de Aloysiusschool in de Kerkstraat. Ik heb gevoetbald ach-
ter Hugo Brouwer, bij EMK en de RKSV Nuenen en heb getrommeld bij Jong Le-
ven. Als scheidsrechter en ass- scheidsrechter in het Betaalde Voetbal Nuenen al-
tijd overal positief uitgedragen en ik keek uit naar mijn Rond de Linde. Naar 
gebeurtenissen in mijn Nuenen. Maar waarom staan er nu bij Ingezonden brieven 
verhalen van politieke partijen, verliezers van de verkiezingen met analyses waar-
om ze weggelopen zijn uit de Raadsvergadering. Dit is niet het podium. Het po-
dium is de stoel en de microfoon in Het Klooster, ze zijn gekozen en ze worden er-
voor betaald. Moet ik de reden weten waarom ze verzaken? Ik wil in mijn Rond de 
Linde bij Ingezonden brieven lezen over hachelijke verkeerssituaties, bomen die 
gekapt moeten worden of niet, weggelopen honden en katten, weggehaalde fietsen, 
ergernissen over de handhavers, kortom gebeurtenissen en meningen die Nue-
nenaren elke dag bezighouden.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, Nuenen 

Ruime meerderheid Nuenen stemt voor 
solide en sociale begroting Nuenen
In de plaatselijke kranten schreven vorige week ingezonden brievenschrijvers hoe 
zij de vorm van de begrotingsbehandeling hadden ervaren, helaas weining over de 
inhoud. De redactionele commentaren gaven wel een heel ander beeld.

Onterecht krijgt Toos van de Ven van W70 van de brievenschrijvers het verwijt 
dat zij het bespreekpunt ‘de begroting’ toch op de agenda heeft gezet, terwijl de 
fractievoorzitters in een onderling overleg niet tot overeenstemming konden ko-
men. Echter het collectief van 12 raadsleden bestaande uit de fracties van W70, 
D66, SP, GL, NB en VDB hebben gezien de noodzakelijke voortgang gezamenlijk 
anders besloten en zij staan er nog steeds volledig achter. 
Ook wordt het verwijt geuit dat raadsleden zich niet goed hebben kunnen voorbe-
reiden op de begroting. Wederom zeer onterecht. De begroting was al vanaf 1 okto-
ber in het bezit van alle raadsleden. Om toch de raadsleden die moeite hadden met 
het gewijzigde format tegemoet te komen is later de presentatievorm gewijzigd. 
De inhoud, dus de cijfers en de besluiten, werd ongewijzigd aangeleverd. 
Dat zij vervolgens zonder iets te zeggen wegliepen uit de raad, en daarmee de ver-
tegenwoordigende plicht naar de eigen achterban niet wilden invullen, was hun 
eigen verantwoordelijkheid. Waarom inhoudelijk het gesprek niet is aangegaan is 
ons nog steeds een raadsel.
Hadden wij namelijk om uitstel gevraagd, dan was Nuenen nog langer onder ver-
scherpt toezicht geplaatst. Dat betekent, naast grote imagoschade, veel adminis-
tratieve rompslomp. 
De aangeboden begroting is inhoudelijk solide en is zij sluitend voor 2015, maar 
ook voor 2016, ’17 en ’18. 
Afgezien van enkele inflatiecorrecties worden de lokale lasten niet verhoogd. Er is 
zelfs ruimte voor lastenverlichting. Met deze meerjarenbegroting is de financiële 
positie van Nuenen dusdanig dat het verscherpt toezicht door de provincie kan 
vervallen. 
Initiatieven vanuit de coalitiefracties leverden moties op waarmee bijv. de recon-
structie van de Broekdijk aan de raad wordt voorgelegd, waarbij de nadruk ligt op 
het voorkomen van kap van waardevolle bomen, er een noodfonds komt voor mi-
nima met een incidenteel lastige financiële situatie en kosten voor onder andere 
een groene BOA zijn geschrapt. Aan Heartsafe wordt alsnog subsidie toegekend 
voor de gezondheid en veiligheid van de Nuenense bevolking en het college krijgt 
de opdracht mee haar duurzaamheidsbeleid de komende jaren aan te scherpen. 
De aankondiging van een definitief plan voor huisvesting van de scholen begin 
2015 kon op instemming rekenen. De motie over Ruimte voor Ruimte projecten 
waarbij de financiële positie van Nuenen versterkt kan worden wordt op een later 
tijdstip ingediend.
Dat de aanwezige raadsleden het niet altijd met elkaar eens waren bleek uit de 
stemming bij een motie tegen de Ruit gesteund door SP, D66, W70, GL en NB. 
Fractie VDB stemde tegen. 

Alle aanwezige partijen stemden daarna in met de begroting van het college van 
W70, D66, SP en GroenLinks. 

De gezamenlijke fracties van W70, D66, SP, GL, NB en VDB.
Deze mededeling is door de redactie ingekort.

‘Kleurrijke Zondagen’   
weer in Het Klooster
 
Vanaf zondag 30 november organiseert Het Klooster in samenwerking met 
diverse muziekverenigingen en koren weer de Kleurrijke Zondagen.

De eerste kleurrijke zondag zal in het 
thema ‘Barbershop’ staan. Het bar-
bershop mannenkoor The Southern 
Comfort Barber Mates, zingt vier-
stemmig a-capella songs, voorname-
lijk uit de jaren 50 en 60. Het reper-

toire bestaat uit vrolijke uptempo 
songs, gevoelige ballads en af en toe 
herkenbare meezingers voor een 
breed publiek. Gentlemen’s Agree-
ment is het tweede barbershop man-
nenkoor dat optreedt deze middag, zij 
brengen u dezelfde stijl muziek maar 
dan met een ander tintje. Een extra di-
mensie wordt toegevoegd door het 
duo All Time Music, zij dansen en 
zingen op herkenbare muziek van de 
50’er jaren tot nu.

Het programma van de ‘Kleurrijke 
zondagen’ seizoen 2014/2015:
30 November: The Southern Comfort 
Barber Mates, The Gentlemen’s Agree-
ment, All Time music.
22 Maart: Blazerij de Molshoop, Plez-
zang.
26 April: Gerwens Gemengd Koor Caeci-
lia, Mierlo Vocaal, Amusement Memory.
31 Mei: Nuenens mannenkoor, Drum-
fanfare jonge leven, De vrolijke sa-
menzang.
Kleurrijke Zondagen. Klooster, Park 1, 
Nuenen. Aanvang 14.00 uur, entree 
gratis.

 

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

www.firstclassmodestiphout.nl

* extra attentie
de moment deals
zijn nu begonnen

 
speciale selectie

merkbroeken/tricots
jasjes/rokken/diverse

 
èchte voordeel treffers

bovendien gratis parkeren

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

www.firstclassmodestiphout.nl

In Noord-Brabant wordt op 
1 december het NL-Alert 
controlebericht uitgezonden
Op maandag 1 december rond 12.00 uur wordt het NL-Alert controlebe-
richt in heel Nederland uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht 
kunnen ook mensen in Noord-Brabant nagaan of hun mobiel juist is inge-
steld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat 
het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. 

Stel, er is een brand in de buurt  
waarbij giftige rook vrij komt. 

Als jij in de directe omgeving van een 
noodsituatie bent, ontvang je een 
tekstbericht op jouw mobiele telefoon.

In het tekstbericht staat precies  
wat er aan de hand is en wat je  
het beste kunt doen.

biep

NL-ALERT

Giftige rook bij 
brand ChemWerk.
Blijf binnen, sluit 
ramen en deuren.
Stem af op Omroep

NL-Alert 
Direct informatie bij een noodsituatie

Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in

Waarom NL-Alert
Stel er dreigt een noodsituatie, zoals 
een grote brand, een overstroming of 
noodweer. Met NL-Alert kunt u door 
een tekstbericht op uw mobiel direct 
worden geïnformeerd. Wel zo makke-
lijk want de meeste mensen hebben 
altijd een mobiel bij zich. Als u in het 
rampgebied bent, kunt u een tekstbe-
richt ontvangen. Hierin staat precies 
wat er aan de hand is en wat u op dat 
moment het beste kunt doen. Bijvoor-
beeld in welke richting u het gebied 

moet verlaten. Met NL-Alert worden 
meer mensen bereikt en beter geïnfor-
meerd tijdens een noodsituatie.

Hoe werkt NL-Alert?
Vanuit de meldkamer van de hulp-
diensten wordt een tekstbericht over 
een (dreigende) noodsituatie uitge-
zonden naar alle mobiele telefoons in 
de directe omgeving. De berichten 
zijn geen sms-berichten, maar zoge-
naamde cell broadcastberichten, ver-
gelijkbaar met een radiosignaal. Daar-
door werkt NL-Alert óók als het 
netwerk overbelast is. NL-Alert is vol-
ledig anoniem en helemaal gratis. 

Wat is het NL-Alert controlebericht?
Als u het NL-Alert controlebericht 
ontvangt is uw mobiel juist ingesteld 
om NL-Alert te ontvangen. In het be-
richt is duidelijk aangegeven dat het 
om een controlebericht gaat en dat u 
niets hoeft te doen. Dankzij het con-
trolebericht kunt u zelf ervaren welk 
signaal uw mobiele telefoon geeft als u 
een NL-Alert ontvangt en hoe het be-
richt eruit ziet. 

Hoe stel ik mijn mobiel in voor NL-
Alert?
Steeds meer mobiele telefoons zijn au-
tomatisch ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. Op sommige toestellen 
moet u dit zelf doen. Ga nu naar www.
nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

Verkiezing van de 
Leukste Bakker 
Vandaag is in iedere gemeente in Ne-
derland het startschot gegeven voor 
de Verkiezing van de Leukste Bakker. 
Iedere bakker is uniek. Maar welke 
bakker is de allerleukste van Neder-
land? 

De keuze is aan het publiek. Iedereen 
mag tijdens de Verkiezing van de 
Leukste Bakker een stem uitbrengen 
via www.leukstebakker.nl. Zo krijgen 
klanten de mogelijkheid om hun waar-
dering over hun favoriete bakker uit te 
spreken en maken zij tegelijkertijd 
kans op leuke prijzen.
Tot en met 9 januari 2015 kan er ge-
stemd worden. Stemmen kan via Face-
book, e-mail én SMS. Na de gemeen-
teronde volgt een korte finaleronde 
waarin de gemeentewinnaars het te-
gen elkaar opnemen voor de titel 
‘Leukste Bakker van de provincie’ en 
de felbegeerde titel ‘Leukste Bakker 
van Nederland’.

Pink Ribbon
De partners van de verkiezing done-
ren voor iedere stem waarbij toestem-
ming wordt gegeven om nieuwsbrie-
ven van partners te ontvangen en voor 
iedere stem die per SMS wordt uitge-
bracht € 0,05 aan Pink Ribbon.

Op 8 maart 2015 vindt de Award Uit-
reiking tijdens vakbeurs Bakkersvak. 
Tijdens de Award Uitreiking ontvan-
gen ook de drie bakkers die de meest 
creatieve, ludieke en originele acties 
hebben georganiseerd in het kader van 
de verkiezing een prachtige Award. 
www.leukstebakker.nl

Spoedeisende 
hulp St. Anna 
ziekenhuis 
gerenoveerd
De Spoedeisende Hulp van het St. 
Anna Ziekenhuis is de afgelopen 
maanden volledig gerenoveerd. De 
vernieuwde ruimtes zijn in gebruikge-
nomen. Door de renovatie zijn verbe-
teringen doorgevoerd die bijdragen 
aan een hoogwaardige en patiënt-
vriendelijke zorg. De renovatie van de 
spoedeisende hulp is onderdeel van 
een groter bouwplan, waarin ook de 
renovatie van de spoedpost van de 
centrale huisartsenpost is voorzien 
(realisatie februari 2015).

Drijehornick lezing: 
gevolgen WOI
Oud-Nuenenaar Frank van der Heu-
vel, in het dagelijks leven werkzaam 
als directeur Public Affairs TNO Lei-
den, geeft vanavond een lezing over de 
effecten van de Eerste Wereldoorlog 
op de huidige maatschappij. Hij zal 
daarbij onder andere ingaan op WOI 
als scharnier van oud naar nieuw, een 
cultureel, sociologisch en geografisch 
keerpunt, de gevolgen van de neutrale 
rol van Nederland, de gevolgen van 
WOI op 1989, het jaar van de val van 
de Muur en de parallellen tussen 1914 
en de situatie in de wereld van nu.
Het Klooster, 20 november, 20.00 uur.



20 november 2014Rond de Linde  Nr.  47

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

Kruis-  
vereniging  
Nuenen c.a. geeft 
waardebonnen  
aan leden  
Het bestuur van de Kruisvereniging 
Nuenen c.a.. maakt hierbij kenbaar 
een tegemoetkoming van € 25,- toe te 
kennen aan de leden van de Kruis-
vereniging. Dit bedrag ontvangen de 
leden in de vorm van een waardebon 
per lidmaatschap, welke besteedt kan 
worden bij de winkels, die zijn aange-
sloten bij een van de volgende win-
kelverenigingen: Winkelhart van 
Nuenen, Vincent van Goghstraat en 
Winkelcentrum Kernkwartier. De 
aangesloten winkels zijn herkenbaar 
aan de poster met het logo van de 
Kruisvereniging. De waardebon is 
geldig van 15 november 2014 tot en 
met 31 januari 2015.

Nuenense schrijft roman
De Nuenense Ellen Greven heeft een roman geschreven ‘Op een steenworp 
afstand van geluk’. “Ik heb een volwassen dochter en zoon. Ik loop graag in 
de buitenlucht wat mijn creativiteit ten goede komt. Dit heeft er onder 
andere toe geleid dat ik, na jaren met het idee rondgelopen te hebben ook 
echt begonnen ben met het schrijven van een roman” aldus Ellen.

Het boek gaat over Loraine Verbrug-
gen, een jonge, levenslustige vrouw 
die vol enthousiasme in het leven 
staat. Haar vertrouwde wereldje wordt 
totaal overhoop gegooid als haar 
knappe, maar ook criminele, ex-
vriend ineens weer voor haar neus 
staat. Door hem komt ze terecht in 
spannende situaties die ervoor zorgen 
dat haat en liefde elkaar afwisselen. 
Biedt het groene steentje haar genoeg 
kracht om haar bij te staan in deze 
aangrijpende periode?
 
Op een steenworp afstand van geluk 
zorgt ervoor dat je je vertrouwde om-
geving verlaat en in een wereld te-
rechtkomt waar je het bestaan niet 
van afwist.

De roman is te koop bij Risjamo in het 
Kernkwartier en bij Boekhandel Van 
de Moosdijk in het Parkhof. Ook is hij 
online te bestellen bij www.boekscout.
nl. Prijs: € 16,65 ISBN: 9789402211511.

Videoclip 
Zingerij 
Dwarsgetuigd
Op zondag 23 november presenteert 
Zingerij Dwarsgetuigd hun nieuwste 
CD ‘Nuenen aan Zee’ in Het Klooster 
Nuenen. Naast de presentatie van de 
CD is er de lancering van de video-clip 
‘ZEIKNAT’; één van de 23 titels van 
deze cd.
Deze bijzondere videoclip is geregis-
seerd door de gelauwerde regisseuse 
van het IDFA in 2007 Jiska Rickels (o.a. 
'4 Elements’ ) en gefilmd door de be-
kende cameraman Martijn van Broek-
huizen van o.a. clips en concerten door 
‘Coldplay’ en ‘Depeche Mode’ met fil-
mische ondersteuning door Anton 
Corbijn. Een deel van de crew zal bij de 
lancering aanwezig zijn. 

www.dwarsgetuigd.nl

Natuurlijk Doen:   
creatief de winter in bij 
Tuincentrum Soontiëns
Op zaterdag 6 december is het weer tijd voor de creatieve workshopdag 
Natuurlijk Doen. Dat betekent een gezellige middag voor het hele gezin! 
Natuurlijk Doen vindt plaats van 11.00 - 16.00 uur bij Tuincentrum Soontiëns 
aan de Urkhovenseweg 570 in Eindhoven.

Tijdens Natuurlijk Doen kunnen deel-
nemers in verschillende workshops 
aan de slag gaan met natuurlijke mate-
rialen. Dit jaar wegens succes her-
haald: de workshop ‘Winterslinger’. In 

 

Rijdend op zijn witte paard en vergezeld door zijn Zwarte Pieten, kwam Sinterklaas zondagmiddag aan in Nuenen. On-
danks de regen stonden vele kinderen langs de route en in het Park op hem te wachten.
Na zijn aankomst bij Het Klooster werd hij ontvangen door burgemeester Houben. De kinderen en pieten hadden nog een 
speciale dans ingestudeerd voor Sinterklaas. Uit handen van jeugdburgemeester Pim Rombouts kreeg de Sint vervolgens 
de sleutel van Het Klooster.
Daarna barstte voor de kinderen een groot feest los binnen. De muziekpiet draaide plaatjes waarop gedanst kon worden. 
Op de Pietenschool konden kinderen een pietendiploma halen. Daarvoor moesten ze pakjes door de schoorsteen doen, 
over daken klimmen en pepernoten gooien. En op de Pietenwerkplaats was van alles te beleven en knutselen.
Zie voor meer foto’s: www.facebook.com/rondde.linde

Bierpresentatie     
met live muziek van Klick
Op zondag 23 november presenteert Café Ons Dorp een heerlijk winterbier 
in combinatie met een optreden van de nieuwe band Klick. De band begint 
om 15.00 uur te spelen en de toegang is gratis.

Cuvée du Chateau
Met de koude dagen in het vooruit-
zicht past een hartverwarmend win-
terbier prima op de zondagmiddag. 
Op deze zondag introduceert Ons 
Dorp het bijzondere bier van Brouwe-
rij Honsebrouck uit België: Cuveé du 
Chateau. Dit bier is gebaseerd op Kas-
teelbier bruin, maar de smaak van het 
brouwsel is aangepast naar de smaak 
van een tien jaar oude variant. De 
smaak is evenwichtig zoet met tonen 
van rozijnen en milde chocolade en 
het heeft een milde kruidige afdronk. 
Met een alcoholpercentage van 11% is 
een waarschuwing wel op zijn plaats 
en moet men vooral genieten! Uiter-
aard wordt dit bier van de tap geser-
veerd!

Klick
De band Klick is een klein jaar geleden 
ontstaan door een initiatief van Nue-
nenaar Frans van Kasteren, gitarist en 
zanger bij de wel bekende sixtiesband 
Maxpoint. Het begon met thuis een 
beetje musiceren met een andere mu-
zikant. Maar al snel voegden anderen 

zich bij de groep en een optreden kon 
niet uitblijven. De 5-mansformatie be-
staat uit Frans van Kasteren (gitaar/
zang), Tiny Dommels (slagitaar), Wil 
Frencken (sologitaar), Lex Surbartian 
(basgitaar) en Willy van de Biggelaar 
(drums). Het repertoire bestaat uit be-
kende muziek uit de jaren zestig, ze-
ventig en tachtig. Zo komen nummers 
van de The Beatles, Cliff Richard, The 
Shadows, The Cream, Sandy Coast en 
vele andere voorbij. Alles gebaseerd 
op de muzikale klik die zij onderling 
hebben, vandaar de naam Klick.

Geniet van Deens design

Maak kans op een gratis 
Lindberg montuur
Op 27 november van 13.00 tot 20.00 uur kunt u genieten van Deens Design! 
Dan is namelijk bij Oogwereld Ton Lips de complete collectie van het stijl-
volle Deense merk Lindberg aanwezig in de winkel. Lindberg staat voor 
comfort, functie en strak design en onder het genot van een hapje en een 
drankje kunt u dit bijzonder stijlvolle merk komen proberen. 
 
Speciaal op deze dag ontvangt u bij 
aankoop van een complete Lindberg 
bril een korting tot € 100,- (multifoca-
le bril) en € 50,- (enkelvoudige bril)! 
En maakt u kans op het winnen van 
een gratis* Lindberg montuur! *Alléén 
bij aankoop van een complete Lind-
berg bril tijdens de Lindberg Dag.

Uw oog is net zo persoonlijk als uw 
vingerafdruk
Niet alleen een mooi montuur is be-
langrijk, maar ook het draag- en kijk-
comfort. Bij Oogwereld Ton Lips ma-
ken ze gebruik van Visioffice, een 
geavanceerd digitaal meetsysteem dat 
door middel van een speciale 3D-me-
ting in enkele seconden meer dan 20 
gegevens vast kan stellen. Deze gege-
vens zijn net zo uniek als een vingeraf-
druk en hebben een belangrijke in-
vloed op de zichtkwaliteit. “Zo meten 
we bijvoorbeeld de afstand tussen oog 
en montuur, de natuurlijke hoofd- en 
oogbewegingen en de manier waarop 
de ogen samenwerken. Met name voor 
multifocale glazen is dit van belang. 
Door accuraat in te meten en dankzij 
een productieproces waarin het glas 

zeer nauwkeurig wordt geslepen, biedt 
het glas optimaal kijkcomfort”.
Oogwereld Ton Lips vindt u aan het 
Park 30 in Nuenen. 
www.oogwereld.nl

Brassband   
De Vooruitgang op 
jubileumconcert
Brassband De Vooruitgang uit Nue-
nen verzorgt het voorprogramma van 
het jubileumconcert dat het Leger des 
Heils uit Eindhoven organiseert. Het 
Leger des Heils is 85 jaar actief in 
Eindhoven en biedt dit concert gratis 
aan uit dankbaarheid voor de ontvan-
gen steun door de jaren heen.
Het concert, met verder onder andere 
de Amsterdam Staff Band, is op zater-
dag 29 november in de Ontmoetings-
kerk aan de Meerkollaan 3 in Eindho-
ven. Aanvang 20.00 uur.

deze workshop maak je een decora-
tieve, natuurlijke decemberslinger 
waarmee je je huis aan de binnen- of 
buitenkant kan versieren. De work-
shop ‘Tafelkrans’ is nieuw. Hierin 
maak je een mooie versiering voor op 
je decembertafel. Daarnaast zijn er 
twee workshops gericht op vogels. 
Maak je eigen stoere vogelblokhut of 
juist een elegante voederhanger. 

De workshops vinden doorlopend 
plaats gedurende de dag; er kan op elk 
moment worden gestart. Je zelfge-
maakte decoratie mag mee naar huis. 
Aanmelden voor de workshops hoeft 
niet per se, maar is in verband met de 
organisatie wel gewenst. Meer infor-
matie is te vinden op www.tuincen-
trumsoontiens.nl of bel 040-2811339.

Creatieve 
workshop bij 
vrouwencentrum 
‘De Vlinder’
Op 25 november wordt er bij vrou-
wencentrum ‘De Vlinder’ in de Luis-
truik een workshop ‘werken met eco-
line en krijt’ gegeven. 
De workshop staat in het teken van 
een bepaald thema dat door de docen-
te, Hella Hertogs van Stichting Two 
Tone, nader zal worden toegelicht. Er 
zijn géén kosten aan verbonden, maar 
het aantal plaatsen is beperkt. Dus 
schrijf je snel in als je mee wilt doen. 
Inschrijven kan via de mail: vrouwen-
centrum@levgroep.nl 
Locatie: Sportlaan 12, voorbij de Drie-
tip naast Pleincollege Nuenen in het 
gebouw van de Luistruik.
Aanvang: 9.30 uur (9.15 uur aanwe-
zig). Eindtijd: ± 12.00 uur.
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Eigenlijk was het best veel 
werk wat die pieten allemaal 
doen!
Maar hoe moesten we nou 
beginnen? Neef Michael 
wist wel hoe.
Sinterklaas slaapt namelijk 
altijd in het Weverkeshof! Als we daar nu gaan kijken kunnen we vra-
gen aan zijn pieten of we hen misschien mee kunnen helpen.
Maar toen! Toen gebeurde er iets wat je niet wilt geloven!
Wat? Nou dat moet je maar eens lezen op onze website. www.luu-
kensaar.nu

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje met pepernoten en zwaaien maar”!

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 31.2

“Luuk en Saar op zoek naar het paard van Sinterklaas”
Deel 31.1 

Hallo Lindekids, Wooooooow wat was het spannend zeg, afgelopen za-
terdag, of Sinterklaas wel aan zou komen. En dan dat rare verhaal over 
die hulppieten die eigenlijk geen echte pieten zijn, maar hem heel graag 
willen helpen. Maar gelukkig kwam alles goed. Vol spanning zaten we 
voor de televisie en hebben alles goed kunnen zien. Toen het afgelopen 
was had Luuk een geweldig idee. Laten wij sinterklaas ook gaan helpen! 

We gingen aan tafel zitten om 
een plan te maken.
Omdat we niet wisten wat 
pieten allemaal doen heeft 
neef Michael ons geholpen en 
hebben we samen een lijstje 
gemaakt. Pepernoten bakken, 
cadeautjes inpakken, gedicht-
jes schrijven en nog veel meer. 

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

Deze week:

Hoi Wendy, 
nou ik ben bang 

voor enge dieren, 
brrrrr!

Wendy Goos,10 jaar
Groep 6 van de Mondomijn in Brandevoort

Saar ben je ergens bang voor?

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

Nieuw in Nuenen 
RCE Cars 
Bent u op zoek naar een auto die bij u 
past? RCE Cars heeft een ruim aanbod 
voor u op voorraad. Kijkt u vast naar 
de occasions op de vernieuwde web-
site: www.rcecars.nl/ en kijk welke au-
to’s RCE Cars voor u in de aanbieding 
heeft. U bent ook van harte welkom 
om de auto’s die uw interesse gewekt 
hebben te komen bekijken.
Behalve voor verkoop van auto’s, kunt 
u bij RCE Cars ook terecht voor repa-
ratie, schadereparatie, onderhoud en 
voor de financiering van uw auto. Alle 
occasions worden grondig nagekeken 
en zijn APK gekeurd. Voor vragen kunt 
u uiteraard ook contact opnemen door 
te bellen met 06-50518799. RCE Cars is 
te vinden op De Tienden 34 in Nuenen.

Opening van Goghjaar 2015

Prinses Laurentien en   
Daan Roosegaarde in Nuenen
Door Elwien Bibbe

Aan het begin van de Wolvendijk, even voorbij de Helmondweg staat sinds 
kort de 18e Van Gogh informatiezuil. De zuil staat net over de grens van 
Nuenen met Eindhoven en markeert het begin van het Van Gogh-Roose-
gaarde fietspad. Dit fietspad is op woensdagavond 12 november officieel 
geopend door ontwerper en lichtkunstenaar Daan Roosegaarde, burge-
meester van Gijzel en gedeputeerde Brigitte van Haaften in aanwezigheid 
van een internationaal gezelschap van genodigden en pers. Tot verrassing 
van velen was ook prinses Laurentien hierbij aanwezig. 

Voor de opening van het fietspad ver-
trok het hele gezelschap in bussen 
naar een tent in het buitengebied. Met 

een druk op de knop ging de verlich-
ting rondom de tent uit en lichtte het 
met duizenden glow in the dark-
steentjes ingelegde fietspad langzaam 
op. Eenmaal gewend aan de duisternis 
konden bezoekers hierin een sterren-
hemel ontdekken. Daan Roosengaar-
de heeft zich bij het ontwerp laten in-
spireren door ‘Sterrennacht’, een 
schilderij dat Van Gogh in 1889 
maakte. Langs het 600 meter lange 
fietspad staan verder geen lantaarn-
palen. Op sommige plaatsen langs het 
fietspad staan wel hekken met led ver-
lichting om het pad iets bij te lichten.
Na de opening werden de feestelijk-
heden voortgezet met een diner in de 
Watermolen van Opwetten. Ko Ko-
nings, de uitbater van de molen was er 
bijzonder trots op dat juist zijn locatie 
is uitgekozen voor de opening van het 
internationale themajaar Van Gogh 
2015, waarvan de realisatie van het 
fietspad een onderdeel is. Het nieuwe 
fietspad verbindt de Molen van Op-
wetten met de Collse Watermolen, 
die beide door Van Gogh geschilderd 
zijn. Het fietspad is opgenomen in de 
speciaal voor het Van Goghjaar uitge-
geven brochure ‘Fietsen door de we-
reld van Van Gogh’ door Van Gogh 
Brabant.
Het komende jaar zullen overal waar 
van Gogh gewoond en gewerkt heeft 
speciale activiteiten plaats vinden. 

Prinses Laurentien in Nuenen voor 
opening Van Goghjaar 2015. De 18e Van Gogh informatiezuil.

Veel belangstelling van de pers voor 
Daan Roosegaarde.

25 jaar kinderrechten:

Nieuwe hinkelbaan in de Kievit
Naar aanleiding van het 25-jarig be-
staan van de kinderrechten, komt er in 
speeltuin ‘De Kievit’ een kleurige hin-
kelbaan. Daarop zullen met picto-
grammen deze rechten worden uitge-
beeld. ‘We hopen dat onze kinderen in 
hun spel bewust worden van de kinde-
ren, voor wie nog veel moet verande-
ren’, aldus Amnesty International 
Nuenen. De baan wordt volgend sei-
zoen geopend. Op 20 november 1989 
werden 40 kinderrechten in een ver-
drag vastgelegd door de Verenigde 
Naties, zoals voedsel, kleding, onder-
dak, veiligheid, verzorging, onderwijs 
en spelen.
Verder verzorgt Amnesty Internatio-
nal Nuenen aan de hand van speciaal 

ontwikkeld materiaal, gastlessen op 
basisscholen om kinderen bewust te 
maken van het verschil van het leven 
hier met dat van andere kinderen in de 
wereld. Ook wordt er een boek uitge-
geven rond deze verjaardag, getiteld 
‘Kinderen die de wereld hebben ver-
anderd’, zoals Anne Frank en Malala 
Yousafzai.

Opbrengst actie Wereldwinkel
Trees Stege, oprichtster van Stichting Tshwaranang, kreeg dinsdag 11 november 
een cheque overhandigd ter waarde van € 1000,-. Dat was de opbrengst van de 
verkoopactie die de Wereldwinkel hield in september en oktober. Het bedrag 
komt ten goede aan 600 kinderen die op de Mketse Primary school in Zuid-
Afrika zitten. De Nuenense Rinkse Stege, dochter van Trees, helpt momenteel 
de school met de bouw van extra klaslokalen en inrichting van een kinderbiblio-
theek en computer training.

Jubilarissen Gerwens Gemengd Koor
Tijdens het Caecilafeest van het koor, op Zondag 16 november, zijn er enkele 
leden gehuldigd voor hun jubileum. Op de foto van links naar rechts:
Paulien Maas 40 jaar. Martie Wouters 12,5 jaar. Gonnie van Deurzen 40 jaar.
Otto Schurian 12,5 jaar(ontbreekt op de foto)

Restaurant De Lindehof   
krijgt 2e ster
Michelin presenteerde de nieuwe Nederlandse Michelingids op maandag 
17 november. De Michelinsterren werden net als vorig jaar bekend gemaakt 
in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht.

Restaurant De Lindehof, op de hoek 
Beekstraat/Papenvoort, in Nuenen 
haalde een 2e Michelinster binnen. 

Er zijn in Nederland drie tweesterren-
restaurants bij gekomen. Vijf zaken 
kregen een eerste ster. Het aantal res-
taurants met drie sterren is hetzelfde 
gebleven. Brabant telt nu drie restau-
rants met twee sterren en tien restau-
rants met één ster.
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Foto LAVfotografie.

Prins Gambrinus:   
'Krek Wak Wou'
Afgelopen zondag was het zover, aan al het in het wilde weg raoden maor 
kwam een eind. Natuurlijk was er het afscheid van Prinses Markanti Licor 
en haar adjudant Itje. En dan zie je opeens hoe snel het kan gaan in het 
leven. Van prinses naar zwerfster in luttele seconden. Gelukkig bieden de 
oud prinsen van de Raod van Zatterdag een warme omgeving zodat we ons 
geen zorgen hoeven te maken over haar wel en wee. Ook adjudant Itje werd 
door de oud adjudanten van de Raod nog even in het zonnetje gezet.

Dwèrsdebuut Nuenen 2014

Na een kort intermezzo waarin ook de 
inwendige mens even versterkt kon 
worden, werd een poging onderno-
men de Nachtwacht een dwèrs tintje 
te geven. Of het aan de zwervers lag 
die zich tussen de koning en hoofd-
man van de St. Antoniusschut ge-
wurmd hadden, zullen we nooit we-
ten. Maar het doek bleef leeg. Echter 
niet voor lang want met veel rook en 
licht werd een nieuw plaatje onthuld.

Prins Gambrinus en zijn adjudanten 
Dubbel en Trippel zullen de Raod van 
Zatterdag voorgaan tijdens carnaval 
2015. Dit zullen ze doen onder het 
moto 'Krek Wak Wou'. En wat ze nu 
precies wilden zullen wij tijdens car-
naval 2015 ontdekken. Een ding is ze-
ker ze willen er voor iedereen een 
prachtig feestje van maken. In het da-
gelijks leven kennen wij Prins Gam-
brinus als Erik de Blok (31). Hij is 
werkzaam bij Unity Event Crew in 
Valkenswaard. In die hoedanigheid 
bouwt hij vaak mee aan een feestje al 
is dat dan wel op andere wijze. Erik 
woont samen met Femke Blum, hun 
dochtertje heet Zoë. Adjudant Dubbel 
heet in het dagelijks leven Henk Jan 
Eikelboom (31) en is als projectleider 
werkzaam bij Spie Infra. Toon Cooij-
mans (31), tijdens dit carnavalssei-
zoen adjudant Trippel, werkt bij Ber-
tels BV als ICT manager. Het trio is 
binnen de Nuenense gemeenschap op 
veel fronten actief. Van St. Antonius-
schut tot Scouting. Van Soos tot het 
jaarlijks Zeilkamp. 

Jeugdprinsenbal bij 
‘De Narre-Kappen’
Op zaterdag 22 november zal de prin-
senwisseling plaatsvinden bij de jeugd. 
Vol trots presenteert cv ‘De Narre-
Kappen’ dan het nieuwe jeugdtrio die 
de frisse kartrekker zal zijn voor car-
naval 2015. Allereerst zal er natuurlijk 
op een ludieke manier afscheid wor-
den genomen van Prins Marcos, Prin-
ses Sun en Hofdame Shine. Zij hebben 
van carnaval 2014 een geweldig feest 
gemaakt en samen met hun jeugdraad, 
alle schoolgenoten en gehele jeugd 
van Gerwen een fantastische prestatie 
neergezet. Natuurlijk hopen we zater-
dag op een grote opkomst van carna-
valsvierders, familie en kennissen. De 
middag zal starten om 14.11 uur, het 
geheel word gehouden in de grote 
feesttent op het Heuvelplein te Ger-
wen. Graag tot zaterdag !

Jeugdprinsentrio     
van C.V. de Dwèrsklippels
Afgelopen zaterdagmiddag was de theaterzaal van Het Klooster goed 
gevuld. De zaal zat vol kinderen en volwassenen die benieuwd waren wie het 
nieuwe jeugdprinsentrio van C.V. de Dwèrsklippels zou worden. Eerst 
moest er natuurlijk afscheid worden genomen van prins Pim, prinses Sam 
en adjudant Stef. 

Er was een filmpje gemaakt met foto’s 
van afgelopen jaar zodat er nog even 
terug gekeken kon worden wat een 
mooi feestje het afgelopen jaar was, 
nadat de zakdoeken weggestopt waren 
kon er echt afscheid genomen wor-
den. Het prinsentrio gaf nog wat goe-
de adviezen aan het komende trio en 
daarna ontnam Marnix de steken, dia-
deem, de prinsenketting en de scepter, 
zodat iedereen zich op kon maken 
voor het nieuwe trio dat waarschijnlijk 
vol spanning in de zaal mee zat te kij-
ken. Iedereen in de zaal had een ca-
deautje gekregen en in zes cadeautjes 
zat een extraatje, een feesttoeter, deze 
kinderen mochten meedoen met de 
spelshow ‘Ik hou van Nuenen’. De hele 
zaal deed volop mee, het was een ge-

Schôn Vrouwkesavond 2015! 
Laten we eens gek doen
Afgelopen jaar had Schôn Vrouwkesavond het thema ‘Hooggeëerd Publiek’. 
Ook deze keer hebben alle vrouwen uit Nuenen en omstreken ons weer ver-
steld laten staan van alle verrassende, verbazingwekkende en gewaagde crea-
ties; van Hooggeveerd Publiek en Circustenten, tot Hoogbekeerd Publiek en 
Maxima’s, ze waren er allemaal, maar het was de groep Duo Circustent die er 
met de eerste prijs van de kleine groepen en de groep Hooggeëerd en terug-
gekeerd die er met de eerste prijs van de grote groepen van doorging. Na zo’n 
hoog&hartig Carnavalsjaar willen we de komende carnaval, samen met jullie, 
alle Schôn Vrouwkes, eens lekker gek doen met het volgende thema;

‘Wa un Poppenkast’

Tijdens het Dwèrsdebuut op 15 november, waar het nieuwe prinsentrio, Prins 
Finanza met zijn drie adjudanten Chitarra, Uno en Due, zijn intrede heeft ge-
daan, is het thema voor Schôn Vrouwkesavond 2015 bekend gemaakt. Een the-
ma dat jullie hopelijk aan het denken zet. Want het betekent dat we vanaf nu 
weer aan de slag kunnen. Doe mee en laat je inspireren, leef je uit in de voorbe-
reidingen, geniet van de sfeer, van de prachtige creaties om je heen en beleef een 
enorm gezellige avond op vrijdag 13 februari 2015. Houd voor het programma 
de website en de Rond de Linde in de gaten en in de aanloop naar 13 februari toe 
zijn we via http://www.de.dwersklippels.nl/evenementen/schon_vrouwkes of 
SchonVrouwkesNu te volgen.

Boerenbruidspaar 
in Raopersgat 
bekend
Zaterdagavond 15 november rond de 
klok van tienen heeft de Commissie 
Boerenbruiloft Raopersgat het nieuwe 
boerenbruidspaar bekendgemaakt. 
Onder de klanken van ‘Der Anton aus 
Tirol’ kwam een grote groep skiërs on-
herkenbaar de zaal binnen. Joke Hurks 
die namens de CBR overtuigend de 
presentatie deed, wist het boeren-
bruidspaar en de getuigen uit de groep 
te filteren. Het bruidspaar woont in de 
Molenstraat. De getuigen van dit 
trouwlustige koppel zijn Martin Prin-
sen en Astrid van den Bosch die hen 
tijdens de bruiloft en de aanloop er 
naar toe, met raad en daad zullen bij-
staan. In 1997 waren de ouders van de 
bruid, Piet en Annie Vervoort - Ver-
steegden, het boerenbruidspaar in Ra-
opersgat. Dit verklaart de eerste hint: 
het zit in de familie. Dat ze het hoger 
opzoeken (tweede hint), heeft te ma-
ken met de beklimming van de Alpe 
d’Huzes door de bruidegom en dat 
beiden van skiën houden. Het boeren-
paar heeft elkaar leren kennen bij het 
basketbal (derde hint: ’t begon met 
een bal). De vierde hint (kris-kras 
door Raopersgat) heeft te maken de 
verhuizingen van het boerenpaar bin-
nen het dorp. Het boerenpaar woont 
graag in Lieshout maar trekt er ook 
graag en veel op uit. Dit slaat op de 
vijfde hint (honkvast maar ook weer 
niet). In januari zal het boerenpaar 
zich verloven en op donderdag voor 
carnaval gaan zij in ondertrouw. Het 
huwelijk zal op maandag 16 februari 
2015 in de sfeervol ingerichte grote 
zaal van het Raopershuis aan de Gro-
tenhof op ludieke wijze worden vol-
trokken. De bruiloft is een openbare 
ceremonie en voor iedereen gratis 
toegankelijk.

zellige boel. Het winnende team 
mocht het laatste spel spelen om het 
nieuwe prinsentrio bekend te maken. 
De kandidaten moesten met flippers, 
badmuts en duikbril eieren zoeken in 
een zwembad vol ballonnen en ballen. 
In die eieren zaten letters en daar 
moesten ze een naam van maken, zo 
ontstonden er drie namen en in het 
gouden ei zat de naam van de school. 
Toen de namen gemaakt waren ging 
het doek omhoog en daar stond het 
nieuwe prinsentrio: prins Valentijn, 
prinses Anne en adjudant Casper, van 
de school ‘de Nieuwe Linde’. Ze had-
den samen een proclamatie opgesteld, 
regels waar je je aan moet houden tij-
dens carnaval en hun motto ‘Wereld-
kampioen jeugdcarnaval’, het is een 
sportief trio. Ze hebben er heel veel 
zin in en het zal weer een mooi carna-
valsjaar worden!

Foto’s door LAV fotografie.



SIERADENKASTEELTJE

- presenteert - 

LADIES NIGHT
Een avond met
champagne

cupcakes, beauty,
fashion &

vriendinnen!!!!!

Standhouders:
Nicky Jewels

LaJoy Accessoires
Lifestyle Center 

24fit Mierlo
Travel Counsellor 

Linda van de Werf

Jewelnails
en Het Sieradenkasteeltje

Tot dan!

Woensdag 26-11
vanaf 19.00 uur
in Nuenen
Vincent van Goghstraat 20

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 

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

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.

 PUZZELHOEKWeek 47

9 7 3
7 9 6 5

4
7 2 1

1 3 4
5 3
3

4 2 6 5
2 1 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.

AALFUIK
ANIMATOR
AREND
BELEEFD
BLAUW
CAMARGUE
CARBID
COCKTAILGLAS
CRAWL
DAKKAPEL
DRUKKNOP
KAPOK
MEREL
NAGALM
OEROS
OESTERKWEKER
PAGINA
PARTJE
PASPOP
PLAFOND
PROEF
RIANT
SOLIST
TAIGA
TAPAS
TEKORT
TIBET

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 stierenvechter 6 soort puzzel 11 watering 12 grap 13 voorzetsel 
15 of dergelijke 17 verdrukking 19 vorstentitel 21 uitroep van afkeer 22 boogbal 
24 hoofdsieraad 25 halsbont 26 spelonk 28 rondhout 29 muziekschijfje 
30 pl. in Duitsland 31 omsingeling 33 afkeer 35 pers. vnw. 36 spil 38 geest 
41 moes 45 staat in Amerika 47 Open Universiteit 48 deel v.d. bijbel 
49 hoogbouw 51 toiletgerei 52 valwind 54 huisdier 55 in memoriam 
56 hoofddeksel 57 warme drank 59 Frans lidwoord 60 bevlieging 61 profeet 
62 enzovoort 64 watersport 65 griezel.

Verticaal: 2 oosterlengte 3 veerkracht 4 zwemvogel 5 naar beneden 
6 toespraak 7 deel v.d. hand 8 nageslacht 9 karaat 10 riv. in Rusland 1
4 deel v.h. jaar 16 droog 18 Ierland 20 honingdrank 21 bekeuring 
23 wedstrijdslee 25 dik en rond 27 vaart 30 notie 32 pausennaam 34 voertuig
37 pl. in Japan 38 visgerei 39 eens 40 beddengoed 41 evenredig deel 
42 staat in Amerika 43 ieder 44 viseter 46 vleesgerecht 50 paling 52 bek 
53 ongevuld 56 trekgat 58 een zekere 60 dierengeluid 63 zuster.

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

S A M B A L D O B B E R

L E I D E R S O E P E L

O I R D I K E L F E G O

I N S A N I M O L I R

R E E K S O O I P E T E R

E G E T A L R O U G E E

L E A E R E

M S T E L T T R E N D M

A S S E N A C E E D E L E

N T R V L A A I E E L

N O P L A M M O K E L I

A L I N E A W E I N I G

A T L E T E B A G A G E

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

Oplossingen wk 46
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

RADIOSTATION

(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

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

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

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

TE KOOP: GARAGE-
BEDRIJF op kleinschalig 
bedrijfsterrein -omgeving 
Eindhoven-, tevens APK 
station. Oppervlakte werk-
plaats 100m2 (thans 1 hef-
brug, ruimte voor 2); voor-
terrein 120m2; achterter-
rein 100m2 -gedeeltelijk 
overdekt-. Mogelijkheid 
de koop uit te breiden met 
aangrenzende showroom 
van 100m2 met voorterrein 
van 60m2. Gereedschap-
pen, installaties en inven-
taris in overleg over te ne-
men. Zeer trouwe klanten-
groep met groeipotentieel. 
Aanvraag informatie via: 
mbdaf@hotmail.com

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

JENL
administratie.nl 

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

Carpe Diem is een sfeervolle moderne schoon-
heidssalon. U kunt hier terecht voor gezichts-  
en lichaamsbehandelingen.
In de salon wordt er gewerkt met producten van 
Hildegard Braukmann. Al weer ruim 50 jaar een 
begrip in natuur- gerelateerde producten met 
kostbare plantaardige ingrediënten en vitami-
nen.  Zeer geschikt voor mensen die erg gevoelig 
reageren of huidproblemen hebben. De produc-
ten zijn tevens dierproef vrij. 

U bent van harte welkom in mijn salon voor een 
behandeling of vrijblijvend advies of voor ver-
koop van diverse huidverzorgingsproducten voor 
zowel dames en heren. Er is tevens een speciale  
jeugdlijn.  

Schoonheidssalon Carpe Diem 
Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
tel: 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Lonneke van Nijnanten
Gediplomeerd schoonheidsspecialiste

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.

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.

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

DRUMS- EN BASGI-
TAARLESSEN Voor be-
ginners en gevorderden. 
Voor info: 06-39607546. 
www.bassendrumschool-
nuenen.nl

Sint is weer in het land, de 
planning van Sint met pieten 
voor uw vereniging, bedrijf of 
thuis, heeft Stijn in de hand; 
040-2840013.

TE KOOP OF TE HUREN
Nordman Kerstboompjes 

van 60 cm tot 90 cm 
hoog in pot (zie foto).
040-283 73 20 of 
06-27 18 68 24

Peter Gruithuijzen
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KBO Schuif even aan tafel bij 
Peter van Overbruggen en Jos 
Thielemans
In de maandelijkse goed bezochte KBO presentaties van “Schuif even aan 
tafel bij...” heeft het duo Jos Thielemans en Peter van Overbruggen aangege-
ven de editie van november te willen verzorgen.
Het informele tafelgesprek van november staat gepland voor:

Dinsdagavond 25 november
van 19.30 - 21.30 uur
In zaal Het Trefpunt in Het Klooster
 
Gratis entree voor zowel KBO- als 
niet KBO-leden. Alleen de consump-
tie is voor eigen rekening. 
De twee auteurs hebben dit voorjaar 
een indrukwekkend Nuenens boek uit-
gegeven ‘Van Domineeshuis tot Van 
Goghhuis 1764 2014’, over 250 jaar pro-
testantse pastorie aan de Berg. Ruim 
twee jaar lang hebben Peter en Jos on-
derzoek gepleegd naar allerlei bekende 
en minder bekende bronnen, ze inter-
viewden huidige en vroegere bewoners 
en mensen die de inside verhalen van 
dit beroemdste huis van Nuenen kon-

den vertellen. De samenstellers vulden 
elkaar goed aan. Jos Thielemans heeft 
bouwkunde en architectuur gestu-
deerd, terwijl Peter neerlandicus is. 
Beiden hebben al meerdere publicaties 
op hun naam staan.
Het tweetal zal deze avond voor Nue-
nens publiek een interessant verhaal 
weten te brengen over allerlei grote en 
kleine zaken die speelden in en rond de 
bewoners van dit huis. Anders dan 
toentertijd de gemiddelde inwoner van 
Nuenen, die met weven of met het 
zwoegen op een keuterboederijtje de 
kost moest zien te scharrelen, was de 
pastorie al een open huis voor be-
roemde kunstenaars en wetenschap-
pers. Ook beroemde filmsterren als 

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

De eed van de raadsleden: "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad be-
noemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voor-
wendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof ) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof ) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal ver-
vullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)"
Bovenstaande tekst is de eed of gelofte die elk raadslid moet afleggen. Ik zie in deze 
tekst nergens staan dat je als raadsleden voortdurend ruzie met elkaar moet ma-
ken. Integendeel er staat dat je ´naar eer en geweten je plicht moet vervullen´. 
Mijn advies is daarom: Beste raadsleden, stap allemaal op (jullie zijn allemaal mede-
schuldig aan de puinhopen van politiek Nuenen); schrijf nieuwe verkiezingen uit, kies 
vervolgens andere wethouders zodat we in Nuenen schoon schip kunnen maken en 
onze burgemeester gewoon kan gaan besturen, voordat we straks ´Eindhoven´ heten.

Willem van Ravestijn, Het Puyven 20, Nuenen

Nuenen c.a. over en uit
Het behoeft verder geen betoog dat we de lezer nogmaals lastig gaan vallen met wol-
lige teksten over het reilen en zeilen van de Nuenense politiek. Ze weten het zo lang-
zamerhand wel dat de politieke toestand rampzalig is en dat er op korte termijn 
geen verbetering in zal komen. Het wordt tijd om vooruit te kijken naar de nog be-
perkte mogelijkheden die er voor de gemeente Nuenen over zijn. Eigenlijk niet meer 
veel. De dienst Dommelvallei kraakt bij de eerste lakmoesproef al in haar voegen en 
daarbij komt dat de partnergemeenten Geldrop/Mierlo en Son en Breugel zich 
steeds nadrukkelijker achter de oren krabben hoe verder te moeten met Nuenen. 
Deze optie zal het waarschijnlijk dus niet gaan worden. Kijken we naar het oosten 
dan ligt daar Helmond en in het westen vinden we Eindhoven. Een van de twee zou 
geen onverstandige keuze zijn want veel slechter kan het voor Nuenen niet meer 
worden. Wat ons eigenlijk interesseert is hoe de bevolking van Nuenen, nog geen jaar 
na de verkiezingen, hierover denkt. Er was veel beloofd door alle partijen, maar er is 
weinig nagekomen van die beloftes. Een simpele vraag moet eigenlijk voldoende zijn 
om de Nuenense bevolking zich te laten uitspreken na alles wat de politici er het 
laatste driekwart jaar van hebben gebakken. En dit kan door een raadgevend refe-
rendum uit te schrijven en de Nuenense bevolking de vraag voor te leggen:
VINDT U DAT DE GEMEENTE NUENEN ALS ZELFSTANDIGE GEMEENTE 
MOET BLIJVEN BESTAAN ?
Een simpel ‘ja’ of ‘nee’ kan volstaan en de zittende politici zullen de uitslag hiervan 
niet zomaar naast zich neer kunnen leggen en met deze wens van de bevolking snel 
aan de slag moeten. Snel, omdat dit nog de enige mogelijkheid is om zelf het initia-
tief te houden alvorens op een andere manier wordt ingegrepen. Regeren is vooruit-
zien en daarom toch nog maar even punt 1 van ons verkiezingsprogramma:
Lijst Pijs wil zo snel als mogelijk een bestuursopdracht geven aan B&W om onder-
handelingen te beginnen over volledige samenwerking in de Dommelvallei. Dus 
een burgemeester, een raad, een secretaris en een gemeentehuis. Mochten de part-
ners hiertoe niet bereid zijn dan dienen per direct andere opties bekeken te worden 
zoals herindeling, fusie dan wel annexatie.
Wij willen als politieke groepering Lijst Pijs graag de huidige mening van de bevol-
king van Nuenen weten en roepen vrijwilligers op om mede met ons een raadge-
vend referendum te organiseren. Indien u hieraan medewerking wilt verlenen 
kunt u met ons telefonisch contact opnemen 06-15841673. Wij noteren dan uw 
gegevens en houden u verder op de hoogte.
Dat het anders moet in Nuenen wisten we al. Hoe het verder moet kan mede door 
de inwoners van Nuenen bepaald worden.

Ton Verijken, Lijst Pijs.

Waarom Combinatie Nuenen c.a. niet 
deel nam aan de begrotingsbehandeling
Combinatie Nuenen c.a. vindt het onverantwoord dat de begrotingsbehandeling 
tijdens de laatste raadsvergadering toch is doorgegaan. De meningsvormende 
commissievergadering die daarvoor werd gehouden, was immers nog niet voltooid. 
In die commissievergadering zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven. Over 
belangrijke financiële zaken waren nog te veel onduidelijkheden. 
Doordat een nipte meerderheid van de gemeenteraad toch diezelfde dag in de raads-
vergadering de begroting wilde behandelen, werden vijf raadsfracties gedwongen zich 
over, een in hun ogen onvoldragen concept-begroting, uit te spreken. Door de halsstar-
rige houding van de coalitiepartijen om de begrotingsbehandeling nog dezelfde dag te 
houden werd in strijd gehandeld met de vergaderregels. Immers, de commissievergade-
ring was abrupt afgebroken en is niet  hervat. Doordat de behandeling van de begroting 
alsnog tijdens de raadsvergadering op de agenda is gezet, zijn  insprekers, u als burger 
van Nuenen dus, de mogelijkheid ontnomen om gebruik te maken van uw  inspreek-
recht. Deze wijze van politiek bedrijven ervoeren de vijf fracties als een doordrukken 
van de begroting door de coalitiepartijen. Zonder ook maar enigszins rekening te hou-
den met wensen en opmerkingen van een (grote) minderheid van de gemeenteraad, of-
wel, ze voelden zich buitenspel gezet. Er restte hen niets anders dan te besluiten niet 
deel te nemen aan de behandeling van de begroting in de raadsvergadering. Het moge 
duidelijk zijn dat het geen schoonheidsprijs verdient om als gekozen volksvertegenwoor-
digers zo te handelen, geen zaak om trots op te zijn; een andere keuze was er niet. De 
door het vorige College gepresenteerde begroting voor 2014 liet een positief resultaat 
zien. Door ombuigingen van 1,2 miljoen euro is de begroting destijds op orde gebracht. 
Een zorgvuldige behandeling die leidt tot een gedragen begroting is des te belangrijker 
zodat de in het voorgaande jaar zorgvuldig opgebouwde positieve financiële positie van 
de gemeente Nuenen c.a. niet weer als sneeuw voor de zon verdwijnt.
Raadslid Monique Donkers maakt zich ook zorgen  hoe de invulling van de transi-
ties de komende jaren zullen uitpakken voor de inwoners van Nuenen c.a. Half 
november zijn nog steeds té veel zaken die niet duidelijk zijn voor de inwoners die 
nu zorg krijgen, laat staan voor hen die in 2015 een beroep op zorg gaan doen. Zo-
wel voor ouderen als jeugdigen. Veel vragen zijn nog niet beantwoord over de ge-
luidsoverlast voor Nuenen-Zuid als consequentie van de verkeersontsluiting van-
uit Geldrop via de Geldropsedijk en Meierijlaan naar een nieuw aan te leggen 
aansluiting bij de rotonde De Pinckart. In de begroting zijn hiervoor niet voldoende 
financiële middelen opgenomen en daarom dient op andere posten ingeleverd te 
worden. Onduidelijk is welke. In de begroting is een groot bedrag opgenomen voor 
de reconstructie van de Broekdijk. Het College heeft de keuze gemaakt waarbij aan 
een zijde van de Broekdijk alle bomen gekapt moeten worden waardoor het aange-
zicht van deze prachtige weg geheel zal veranderen. Er zijn echter geen alternatie-
ven aan de gemeenteraad voorgelegd zodat gekeken kan worden welk alternatief in 
tijden van bezuiniging passend is. Combinatie Nuenen c.a. wil zich de komende 
jaren blijven inzetten voor een leefbare en fijne woonomgeving en wil zich nog 
steeds sterk maken voor een stabiele en evenwichtige politiek in een gezonde en 
zelfstandige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Zelfstandig, maar wel in 
een niet-vrijblijvende gemeentelijke samenwerking met andere gemeenten. Daar-
om zal uit zowel kostenbesparing als efficiency-overwegingen met meerdere over-
heden op specifieke gebieden de samenwerking moeten worden uitgebreid.

Monique Donkers, De combinatie

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Woningmarkt in beweging
Zo helder als glas(vezel)
Het gaat bij de aankoop van een woning vaak over de prijs. Logisch, want voor 
velen is dit toch de grootste uitgave van hun leven. Maar uiteindelijk staat vooral 
het ‘woongenot’ voorop. Genieten van je woning en de woonomgeving gedu-
rende een langdurige periode is het doel waar de meeste kopers naar streven. 
Een prijsverschil van enkele duizenden euro’s kun je soms al snel voor lief nemen 
als je het idee hebt dat een huis voor jou gemaakt is. Of als de woning staat op de 
plek waar je al jaren naar uitkeek en waar je zeker de rest van je leven wilt wonen. 
Dan staan die duizenden euro’s plotseling in een heel ander daglicht.

Maar ook zakelijke aspecten - anders dan de prijs - spelen vaker een sleutelrol. 
Steeds meer mensen werken vanuit huis of willen dat gaan doen. Het leger 
zzp’ers is in ons land inmiddels uitgegroeid naar 800.000 en velen van hen wer-
ken fulltime of in ieder geval delen van de week vanuit eigen huis en tuin. Ook dit 
brengt allerlei wensen en eisen met zich mee. Dat kan de beschikbaarheid van 
een werkkamer zijn, liefst op de begane grond en al dan niet met eigen opgang. 
Maar ook de parkeergelegenheid voor eventuele bezoekende klanten, de bereik-
baarheid van de woonplaats en de nabijheid van snelwegen of spoorstations voor 
een snel bezoek aan de diverse klanten zijn voor bepaalde groepen zelfstandigen 
belangrijke factoren in het vestigingsklimaat.

Soms zijn - als gevolg van de combinatie van wonen en werken - de snelheid van 
internetverbindingen zelfs doorslaggevend in een aankoopbeslissing. Zo volgen 
wij als makelaarskantoor met enige spanning de al maar langer durende discus-
sies en besluitvormingsprocessen over de aansluiting van het buitengebied van 
de Kempen op het glasvezelnet van Eersel. Een van onze klanten kan de woning 
waarschijnlijk verkopen aan iemand die in een rustige en mooie omgeving wil 
wonen en werken. Maar de beschikbaarheid van glasvezel is in verband met de 
bedrijfsvoering min of meer een ontbindende voorwaarde. Snelle verbindingen 
met een grote capaciteit zijn voor zijn bedrijf van levensbelang. En als de koop 

doorgaat, dan betaalt de koper straks zonder morren de 2.500 
euro aansluitkosten. Na gas en elektriciteit kan langzamer-

hand ook de snelle internetverbinding als eerste levens-
behoefte worden gekenmerkt! Hopelijk duurt de dis-
cussie in Eersel niet al te lang meer.

Hier zie je dus dat prijs en kosten soms minder bepa-
lend zijn dan kwaliteit en een uitmuntend vestigings-
klimaat. Naast de fysieke bereikbaarheid en het cultu-

rele klimaat moet de digitale bereikbaarheid van onze 
regio voor de bestuurders een belangrijk element zijn in 

de verbetering van het vestigingsklimaat. Zeker als het 
gaat om de werving van internationale kenniswerkers 

kan dit een factor van betekenis zijn waarop we ons 
als slimste regio van de wereld moeten onderschei-
den, dat is zo helder als glas(vezel).

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Nuenen West…deze keer met asfalt……wordt vervolgd…..

Kirk Douglas en Anthony Quinn kwa-
men er over de vloer. Door Vincent 
van Gogh heeft dit huis zoveel bekend-
heid gekregen, dat inmiddels mensen 
van over heel de wereld zoals uit Ame-
rika, China en Japan, een kijkje bij het 
huis komen nemen en proberen een 
glimp van de tuin op te vangen. 
 
Peter van Overbruggen en Jos Thiele-
mans gaan er die dinsdagavond de 25e 
november boeiend over vertellen en 
kunnen heel wat geheimen onthullen, 
die vòòr het schrijven van dit boek nog 
niet bij ons Nuenenaren bekend waren.

Hoge score bij keuring  
Echte Bakkersgilde 
Roomboter 
Amandelstaven 
Godfried de Vocht 
wederom bekroond 
met 5 sterren!
Godfried de Vocht, de Echte Bakker 
met winkels in Aalst/Waalre, Eind-
hoven en in Nuenen heeft weer het 
beste  resultaat behaald bij de lande-
lijke roomboteramandelstavenkeu-
ring van het Echte Bakkersgilde. Zijn 
RoomboterAmandelstaaf werd als 
‘uitmuntend’ beoordeeld en kreeg de 
bijbehorende vijf sterren. 

De keuring
Elk jaar, als de feestdagen naderen, kun-
nen alle bijna 200 Echte Bakkers van 
Nederland hun roomboteramandelsta-
ven laten keuren in Wageningen. Elke 
inzending wordt dan beoordeeld op 
verschillende onderdelen, zoals kleur, 
structuur, afwerking, vulling en smaak. 
Chris Scholtens, Gildemeester en voor-
zitter van de jury: “De roombotera-
mandelstaaf van Godfried de Vocht 
scoorde op alle onderdelen zeer goed. 
Dat vereist goede beheersing van het 
bereidingsproces; netheid in de afwer-
king, de juiste temperaturen en baktij-
den en natuurlijk werken met de juiste 
grondstoffen. Een knappe prestatie.” Ik 
merk dat de staaf nog verbeterd is ten 
opzichte van vorig jaar, ze letten dit jaar 
nog meer op de details. 

Passie van de Bakker
Dirk de Vocht  is heel tevreden met de 
uitslag. “We maken onze producten met 
de beste grondstoffen en natuurlijk met 
zorgvuldigheid en passie van de bakker,” 
vertellen ze. “We ervaren het als een 
groot compliment dat onze producten 
zo goed scoren, en dit is ook een grote 
waardering voor onze bakkers”

Extra’s
Nu Sinterklaas weer in aantocht is 
breekt de gezelligste tijd van het jaar 
aan. Veel mensen zijn samen met fa-
milie en vrienden en willen elkaar ver-
rassen met aardige cadeautjes. Daar 
hoort natuurlijk ook iets lekkers bij. 
Naast de bekroonde roomboteraman-
delstaaf heeft Godfried de Vocht nog 
veel andere Sinterklaaslekkernijen zo-
als gevulde speculaasstaven en de be-
kende ‘de Vocht’ speculaas.
De verkoopsters vinden het prachtig 
dat ze de vijf sterrenamandelstaaf en 
alle andere lekkernijen mogen laten 
proeven en verkopen. Ook de bakkers 
zijn trots dat hun product zo gewaar-
deerd wordt en gaan extra gemoti-
veerd aan de slag zodat iedereen kan 
proeven hoe goed ze in hun vak zijn.

Zelf proeven
Hoe leuk het ook is om zo’n prijs te win-
nen, uiteindelijk gaat het er toch om wat 
de klanten ervan vinden. Godfried en 
Dirk hebben daar alle vertrouwen in. Als 
je eenmaal van onze roomboteraman-
delstaaf hebt geproefd, dan wil je nooit 
meer andere.” Kom ze daarom deze 
week proeven in een van onze winkels. 
En daarom zijn ze deze week voordelig 
geprijsd, 2 stuks nu voor slechts 6,95.
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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 21 november
19.00-21.30 uur

Lady’s night “Creatief bezig zijn”
bij Boekhandel Van de Moosdijk

Zaterdag 22 november
20.00 uur 

Zanggroep Dirk “Dirk schittert”
Het Klooster

Vrijdag 28 en zaterdag 29 november
20.00 uur “De Da Vinci Kolder” 

Toneelvereniging de Vriendenkring
Dorpshuis te Lieshout.

Dinsdag 25 november
20.00 uur Informatieavond 

GroenLinks Nuenen Het Klooster

Woensdag 19 november
20.30 uur repetitie, 

22.30 uur TV opnamen
Nuenen’s Swingtime BigBand Nuenen
met Joris Posthumus. Café Schafrath

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.

Zaterdag 22 november
20.30 uur 

Prinsenbal CV De Narre-Kappen
Tent Heuvelplein, Gerwen

Zondag 23 november
14.30 uur Zanggroep Dirk “Dirk schittert”

Het Klooster
15.00 uur optreden van de nieuwe band 

KlickCafé Ons Dorp

Donderdag 27 november
09.30 uur 

Computercafé Facebook
Bibliotheek Dommeldal

Donderdag 20 november
20.00 uur

Drijehornick lezing ‘De start van de korte 
twintigste eeuw’. Het Klooster

Zaterdag 22 november
13.00-17.00 uur 

Expositie Fotogroep PVGE afdeling Nuenen
Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10 

in Nuenen

Zondag 23 november
Intocht van Sinterklaas 

in Nederwetten
ontvangst bij 

M.F.A. De Koppelaar

Dinsdag 25 november
09.30 uur Workshop ‘werken met ecoline 

en krijt’ Vrouwencentrum De Vlinder, 
Sportlaan 12

Vrijdag 28 november
20.00 uur  Hollandse Avond

Café René, Nuenen
20.15 uur Margriet Eshuijs

Het Klooster

16 november tot 22 november
Collecte MS fonds

Vrijdag 21 november
20.15 uur 

rik avond RKSV 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 22 november
20.11 uur 

Past oe pak nog party
Café Schafrath

Zondag 23 november
14.00 uur Presentatie cd Dwargetuigd 

‘Nuenen aan zee’. Het Klooster

Zondag 30 november
13.45-16.00 uur 

Groot sinterklaasfeest 
in Den Kleine Dommel

Collseweg 47a

Donderdag 20 november
09.30 uur Computercafé Google Maps

Bibliotheek Dommeldal

Zaterdag 22 november
13.00 uur Intocht Sinterklaas

Enodegebouw Eeneind
Intocht Sinterklaas-Eeneind

Zondag 23 november
11.00 uur Intocht van de Sint

muziek: Drumfanfare Jong Leven
De Huikert Gerwen en

Tent Heuvelplein Gerwen

Maandag 24 november
13.30 uur Wekelijkse Inloop van WLG, 

lezing Cor Bunthof. d’n Heuvel in Gerwen

Donderdag 27 november
15.00-16.30 uur 

Basisschool De Mijlpaal
neemt afscheid van Ed Stauttener

Vrijdag 21 november
19.30 uur Auti-maatjes

Zorgboerderij De Krakenburg

Zaterdag 22 november
14.11 uur 

Jeugdprinsenbal CV De Narre-Kappen
Tent Heuvelplein, Gerwen

Zondag 23 november
13.00-17.00 uur Expositie Fotogroep PVGE 

afdeling Nuenen. Het Kwetternest, 
Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen

14.00-17.00 uur DJ Eddy. Jo van Dijkhof

Dinsdag 25 november
19.30-21.30 uur 

KBO Schuif even aan tafel bij Peter van 
Overbruggen en Jos Thielemans. 

Het Klooster

Zaterdag 29 november
11.00-14.00 uur 

Sinterklaas in 
Winkelhart van Nuenen

Kerkberichten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 22 november 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 23 november 11.00 uur: vie-
ring, themaviering leiderschap, voor-
gangers pastor S. Kuijpers en pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 22 november 18.30 uur: Ma-
ria en Wim van Lieshout-van der Me-
ijden; Jan Jochems.
Zondag 23 november 11.00 uur: Louis 
Coolen en Hanneke van Deurzen; 
Noud en Marie van Rooij-van de Kam; 
Jan Jochems; Cato de Brouwer-Bar-
tels; Toon en Gon Habraken-Smul-
ders; Frans en Petra Habraken; Romke 
de Jong; Piet Joosten; Theo Rombouts; 
Anna en Piet van de Ven en zoon 
Noud; Frans van Oorschot; Heeroom 
Piet van Santvoort.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Ernest 
de Haas, Boord 79 en Nellie Cramer-
Lambregts, Herman Gorterlaan 251 te 
Eindhoven. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 november 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker J. 
Deckers.

Misintenties
Anna Schenkels-Vereijken; Pastoor 
Freek Groot; Piet Mesman en Dien 
Mesman-De Win; Gerrit en René Raaij-
makers; Stien van Hattum namens het 
Parochiekoor in verband met het Ceci-
liafeest; Johan van Acht en Helena van 
Acht-Swinkels.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 november 11.00 uur: vie-
ring, Jongerenkoor Jocanto, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Johannes en Johanna Raijmakers-
Rooijakkers; Petrus Raijmakers; Wil-
helmus en Elisabeth Rooijakkers-Bas-
tiaans.

Yvonne * 14-03-1965 † 8-02-2009

Mario * 09-10-1961 † 23-11-2011

v.d. Kerkhof

Later,
Als de vele mooie herinneringen
de plaats van mijn verdriet hebben ingenomen
zal ik misschien kunnen verwoorden
wat ik nu enkel met tranen kan vertellen.

Moeder

Foto Elwien Bibbe.

Fred de Vries: een echte D66'er
Hij overleed op 12 november na een korte plotselinge ziekteperiode. Fred 
was een actief lid van D66. Zijn inzet voor Democraten 66 was er al vanaf de 
vroege begintijd. Als studiegenoot van Jan Terlouw is hij, kort na de oprich-
ting van de partij, lid geworden.

In de periode dat hij in Hilversum 
woonde was hij daar een aantal jaren 
voor D66 gemeenteraadslid. In Nue-
nen dacht hij vaak mee bij het opstellen 
van het verkiezingsprogramma. Vanaf 
1982, de eerste keer dat D66 in Nuenen 
met een eigen lijst kwam, stond hij daar 
dan ook vanzelfsprekend op. Het Kern-
kwartier was zijn vaste campagne plek 
en Eeneind zijn folderwijk. Vrijwel al-
tijd was hij aanwezig bij de afdelings-
vergaderingen, bijzondere debatten en 
de Nieuwjaarsontmoetingen. Door zijn 
deskundigheid en jarenlange voorzit-
terschap van de Stichting Middenge-
bied hielp hij mee het ‘D66 groenge-
halte’ op peil te houden. D66 Nuenen is 
hem heel DANKBAAR voor zijn con-
structieve meedenken en zijn altijd ac-
tieve inzet.

D66 Nuenen.

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. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 23 november, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Dit is een Gedachtenisdienst, 
waarin we de mensen gedenken, die 
het afgelopen in onze gemeente zijn 
overleden. Aan de dienst werkt mee 
het Vocaal ensemble Jubilate, o.l.v. 
Jelle Everhardus. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering, ieder in 
hun eigen ruimte. De collecte is voor 
Vluchtelingenwerk. Na afloop van de 
dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Dinsdag 25 november is er om 18.00 
uur Samen aan Tafel en woensdag 26 
november een oecumenische thema-
avond over Keltisch-christelijke spiri-
tualiteit: Iona. Iedere dinsdag van 
16.00-17.30 uur is er gelegenheid om 
de pastores van onze gemeente te 
spreken.

Promotie   
Remco Lancee
Op 26 november promoveert Remco 
Lancee, op de Technische Universiteit 
Eindhoven / Faculteit Scheikundige 
Technologie op het proefschrift geti-
teld: Characterization and reactivity of 
olivine and model catalysts for biomass 
gasification. Het onderwerp van zijn 
scriptie was: Hoe mineraalolie helpt bij 
de vergassing van biomassa. Remco be-
zocht in Nuenen Basisschool De Wen-
telwiek en deed het VWO op het Lo-
rentz Casimir Lyceum in Eindhoven.

Ontspanningsmiddag    
De Zonnebloem
Op 5 november heeft de Zonnebloem afdeling Nuenen haar gasten uitgeno-
digd voor een fijne ontspanningsmiddag in Feestcentrum Berkenbosch. Na 
het drinken van een kopje koffie/thee met daarbij een kleine versnapering 
begon de middag met een prachtige dia/foto voorstelling betreffende de 
natuur in en rond de gemeente Nuenen.

Het ging in deze voorstelling over di-
verse soorten bloemen, paddestoelen, 
vlinders, vogels en nog veel meer. De 
heer Frans van den Boom gaf een prach-
tige uitleg bij iedere dia/foto. Na de 
voorstelling was er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Iedereen was erg enthou-
siast. Na de pauze kwamen er 2 muzi-
kanten, de heer Huub van Leuken met 
zijn trekharmonica en de heer Jan van 
der Wielen met zijn gitaar. Zij speelden 
voor de gasten vele bekende melodieën 
en er werd vol overgave meegezongen. 
Onder het genot van een drankje en een 
hap (geserveerd door de vrijwilligers) 

bleven de gasten nog gezellig even na-
praten. Om 17.00 uur eindigde de mid-
dag en keerden zowel de gasten als de 
vrijwilligers tevreden huiswaarts.
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Rikken

P R O G R A M M A
Voetbal

Zwemmen

VOETBAL 
RKSV NUENEN
Zondag 23 november
EFC 1 - Nuenen 1  ............................. 14.30
Una2  - Nuenen 2  ............................. 12.00
Nuenen 3 - Reusel Sport/Faes GR4 12.00
Marvilde 3 - Nuenen 4  .................... 12.15
Nuenen 5 - Rood Wit V3 ................. 12.00
Nuenen 6 - EMK 4 ............................ 12.00
Nuenen 7 - Woenselse Boys 3 ......... 10.00
RKVVO 4 - Nuenen 8 ...................... 09.30
Nuenen 9 - Unitas’59 10 .................. 10.00
Woenselse Boys 5 - Nuenen 10 ...... 12.00
Nuenen VR1 - DSE VR 1 ................. 12.00
SV Venray VR2 - Nuenen VR2 ....... 11.00
Nuenen VR3 - De Valk VR1 ............ 11.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 22 november
Vet RKGSV - Vet RKVVO  .............. 15.00
Zondag 23 november
SCI/FLYNTH 1 - RKGSV 1  ............ 14.30 
SBC 4 - RKGSV 2  ............................. 10.00
RKGSV 3 - Vrij
RKGSV 4 - Geldrop 8  ...................... 12.00
Heeze dames 1 - RKGSV dames 1 . 12.00 

NKV KORFBAL 
Zaterdag 22 november
NKV 1 - Melmac 1 ............................ 16.30

Cupfighter RKGSV 1  
dendert door
Zondag 16 november 2014, een middag die de gemiddelde RKGSV suppor-
ter niet snel zal vergeten. Op het eigen terrein  werd verrassend gewonnen 
van ODC Boxtel, de nummer 3 van de 2e klasse F.  Inzet, goed veldspel en 
een uitmuntende Gerwense doelman bleken de ingrediënten voor een 
zenuwslopende bekerwedstrijd op sportpark De Polder.  

De 22-jarige keeper Jeroen van Berlo 
mocht deze middag ten koste van 
Bram v/d Sande aantreden in de goal 
van RKGSV. Jeroen van Berlo is een 
keeper uit de eigen jeugd. Dat hij een 
goede wedstrijd keepte was een mooie 
opsteker,  maar dat hij ook nog eens de 
held van Gerwen mocht worden had 
hij zelf niet durven dromen.  Hij maak-
te zich onsterfelijk door het stoppen 
van de beslissende penalty  van Aard 
van Brunschot,  waardoor RKGSV de 
strafschoppenreeks won met 4-3. 

Het strijdlustige RKGSV creëerde een 
aantal goede kansen,  zo was Walter 
van Kuringen in de 21e minuut dicht 
bij 1-0, maar zijn inzet ging naast. 
ODC kwam even later met de schrik 
vrij toen doelman Teun van Gestel de 

bal bij het wegschieten tegen Tom v/d 
Berk aanschoot en de bal in de kluts 
tegen de paal belandde. In de 37e mi-
nuut werd een scherp aangesneden 
vrije trap bij de tweede paal goed 
doorgekopt door Joey v/d Berk op Tim 
van Berlo die bij de eerste paal de bal 
niet genoeg kon raken, waardoor zijn 
inzet voor goal langs ging. Toch werd 
in de 41e minuut de verdiende 1-0 ge-
maakt door Nick de Loo, op aangeven 
van Walter van Kuringen. 
Na rust ging ODC meer druk uitoefe-
nen op RKGSV,  toch wist de uitploeg 
nog steeds niet het gat te vinden in de 
hechte Gerwense defensie. Op een 
aantal kansen na, die goed gepareerd 
werden door Jeroen van Berlo, wist 
RKGSV zich steeds onder deze druk 
uit te spelen. Vlak voor tijd tikte van 
Berlo ook nog  de vrije trap van Rob 
Scholten laag uit de hoek weg. Helaas 
zorgde Roel van Lokven alsnog voor de 
gelijkmaker. De late gelijkmaker bete-
kende dat de winnaar beslist moest 
worden door middel van een straf-
schoppenserie. Na een gemiste straf-
schop van Bart Dammers kon Mark 
Jansen de winnende binnenschieten, 
maar deze penalty werd gestopt door 
Teun van Gestel.  Jeroen van Berlo 
pakte de daaropvolgende penalty en 
zorgde ervoor dat RKGSV in de vol-
gende ronde mag aantreden tegen 2e 
klasser Nivo Sparta uit Zaltbommel.

Nuenen VR1 : een vet compliment voor de groen witten

Nuenen VR1 - RKHVV VR1 1-1
Nuenen VR1 kreeg afgelopen zondag RKHVV uit Huissen op bezoek. De 
huidige nummer 2 uit de topklasse wilde koste wat het kost de koker in voor 
de loting van de KNVB Beker. Logisch want in de volgende ronde is er de 
toevoeging van Beneleagueclubs als PSV/FCE, Ajax en Ado Den Haag. Nue-
nen stelde zich echter prima in en ging vol voor dit buitenkansje. Het in 
grote getale opgekomen publiek genoot zichtbaar mee.

Underdog Nuenen speelde onbevan-
gen een prima partij. Het durfde te 
voetballen daar waar het kon. Van een 
klasseverschil was in de eerste helft 
dan ook niets te zien. In de 11e minuut 
speelde Nuenen haar eerste kans uit. 
Van der Hulst kwam via de rechter-
kant vrij na een inschattingsfout van 
Nijkamp. Haar lob eindigde echter op 
de binnenkant van de paal waarna 
keepster Laurentzen de bal op de doel-
lijn op kon pakken. Daarna volgde een 
treffer in buitenspel en een schot van 
Vervoort net over de deklat. De voor-
sprong kwam er toch. Na een passje 
van Reker draaide Ellen van der Hulst 
weg op de 16. Voordat de defensie in 
kon grijpen haalde Van der Hulst uit. 
Deze bal belandde via de onderkant 
van de lat in de verre hoek. Een prach-
tig doelpunt en een verdiende voor-
sprong. 1-0. RKHVV stelde er bitter 
weinig tegenover. In het laatste kwar-
tier slechts een voorzet van links die 
de vrijstaande Daniels niet goed kon 
verwerken. Rust 1-0.
Nuenen VR1 kwam prima uit de 
kleedkamer. Het voelde dat RKHVV 
vandaag te kloppen was. Ondanks dat 
RKHVV agressiever startte in de 
tweede helft was het eerste kwartier 
voor de groen witten. Opnieuw kreeg 
het een tweetal mogelijkheden om de 
voorsprong uit te bouwen. In dit eer-
ste kwartier zat ook de mooiste aanval 
uit de wedstrijd. Een pass van Jochems 
bereikte via de linkerkant Vervoort die 
Van der Hulst inspeelde. Haar indivi-
duele actie resulteerde in een vrije 
schietkans voor de bijgesloten Ver-
heijen. Helaas eindigde dit schot net 
naast de kruising. RKHVV voelde dat 
er echt iets moest gebeuren en daar 
waar er al meer balbezit was werd nu 
het veldspel ook beter. Ze drongen 
meer en meer aan. Tot hele grote kan-
sen leidde dat niet tot Baghus in de 
70e minuut De Poel aan de linkerkant 
bereikte. Ze haalde onberispelijk uit 
en liet Boerema kansloos. 1-1. Marloes 
de Lange verving de moegestreden 
Marijke Verheijen. RKHVV schroefde 
het tempo nog 1 keer op. Nuenen bleef 
rustig en gokte op de counter. Er kwa-

men nog 2 kansen. De Vrij kopte na-
mens RKHVV over. Vervoort kopte 
namens Nuenen uit een corner in de 
handen van Laurentzen. Eindstand 
1-1. Omdat Nuenen VR1 en RKHVV 
VR1 exact gelijk eindigen in deze be-
kerpoule volgt een beslissingswed-
strijd op neutraal terrein. 
Komende zondag speelt Nuenen VR1 
weer voor de competitie. Tegenstan-
der is DSE uit Etten Leur. Ook weer 
een tegenstander die dit seizoen pro-
motie naar de topklasse wil bewerk-
stelligen. Aanvang op sportpark Oude 
Landen is 12.00 uur.

Sinterklaas bezoekt Juventud 
met een Mega Piratenfestijn!
De jeugdafdeling van RKGSV Gerwen & RKVV Nederwetten is met ingang van 
het nieuwe seizoen samen gegaan onder de nieuwe naam St. Juventud! Dit sei-
zoen trapt de jeugd van Juventud af met een spannend sinterklaasbezoek. Vorig 
jaar hebben ze met de kinderen en de sint een boerderijfeest gehouden, maar dit 
jaar is er toch iets raars gebeurd. Een tijdje terug hebben alle jeugdleden een 
mysterieuze fles ontvangen met daarin een brief. In deze fles zat een brief, af-
komstig van Sinterklaas. De sint had postpiet op tijd naar Nederland gestuurd 
om alle kinderen uit te nodigen voor zijn bezoek aan St. Juventud op 28 novem-
ber a.s. maar door een flinke storm op zee, is postpiet aangespoeld op een onbe-
woond eiland. Zo onbewoond was dat eiland niet, want er bleken piraten op het 
eiland te zijn. Samen met postpiet, de piraten en sinterklaas komen zij op 28 no-
vember naar de jeugd van Nederwetten. Het beloofd een spannende avond te 
worden met leuke spelletjes, activiteiten en andere dingen. Ook beloven er een 
aantal spannende dingen te gebeuren waarbij gevaarlijke piraten de hoofdrol 
spelen! Wat o wat staat er toch allemaal te gebeuren?

Z&PV Nuenen Waterpolo 
bezorgt trainer mooi cadeau
Strijd om koppositie 
barst los
Door een verdiende 6-8 overwinning 
wist het eerste heren-team van Nue-
nen Waterpolo afgelopen zaterdag de 
koppositie in de eerste klasse van het 
district Zuid vast te houden. Maar de 
spanning neemt toe.
In het verre Cuijk moest Nuenen de 
stijgende lijn tegen de nummer vijf vast 
zien te houden om in de race te blijven 
voor het kampioenschap. Ondanks een 
goede voorbereiding leek het er aan-
vankelijk niet op dat dat zou lukken. Al 
snel kwam Merlet met 2-1 voor en de 
Nuenense midvoor Lars van Raaij werd 
binnen 4 minuten al twee keer naar de 
kant gestuurd. Maar Nuenen herstelde 
zich snel en halverwege de wedstrijd 
was het 5-6 voor Nuenen.
Ondanks de vele kansen wisten de 
mannen uit Nuenen nog maar zelden 
te scoren en via slechts 2 doelpunten 
in de tweede helft was de zesde over-
winning van dit seizoen een feit. Een 
overwinning die met een passend lied 
(‘er was eens een trainer’) werd opge-
dragen aan de trainer Koen en zijn 
bruid Esther die ‘s avonds hun kope-
ren bruiloft vierden.
Aanstaande zaterdag treedt Nuenen in 
eigen huis om 20.45 aan tegen Aqua-
migos, de nummer vier. De eerste echt 
zware tegenstander en dan zal duide-
lijk worden of de kampioensaspiraties 
waar gemaakt kunnen worden.

Z&PV Nuenen blijft in top 
klassement
Ook na de 2e ronde staan de zwemmers van Z&P Nuenen in de top van het 
klassement van de A-competitie. Met een score van 6924.10 was het team 
dik een minuut sneller dan vorig jaar en eindigde het op plaats 9. Daarmee 
werd de plaats in de top 10 nog verder verstevigd.

De 2e ronde stond vooral in het teken 
van de 400m wisselslag bij de dames en 
de heren en de 400m vrijeslag in de een 
na oudste leeftijdsgroep. Omdat de 
competitie op basis van een seconde 
telling werkt, telden deze afstanden 
zwaar in de eindscore. Het was daarom 
erg lekker dat op de 400m wisselslag 
Anne Gibbels met 5.16.22 haar per-
soonlijk record met ruim 13 seconden 
verbeterde en Anneloes Peulen zeer 
dicht bij haar PR bleef. Bij de heren was 
het Wouter Sijmons die met een PR 
van 5 seconden in het spoor bleef bij 
zijn clubgenoot Ruud van Heerbeek en 
daarmee goed scoorde. Op de 400vrij 
bij de jongens was het Joeri Phaff die 
voor een mooi puntenaantal zorgde in 
4.21.92, zo’n 9 seconden onder zijn PR, 
bij de meiden zorgden Silke Voets en 
Lot Sauren voor de punten.
Op de 200m afstanden lieten Robin 
Goossens, Britt Bogers en Thomas 

van Ekert van zich horen. Alle 3 doken 
zij dik onder hun PR op de 200m rug-
slag, goed voor een totale winst van 15 
seconden. Daarnaast wist Sade Ade-
tunji zich met 10 seconden te verbete-
ren op de 200m wisselslag en teken-
den ook Tom van Eijk, Miriam de 
Haan, Jan Peter van Irsel, Gijs van 
Leeuwen, Pien van Lierop, Thijs San-
derse, Lennart van Sas en Bram 
Zwetsloot voor persoonlijke toptijden 
op hun afstanden.

Op de kortste afstanden (50 en 100m) 
vielen Sanna Klomp, Jasper van der 
Knaap, Pieter Tijs Nijsen en Alexander 
Nijst op dankzij hun 100% score, op al 
hun afstanden waren ze sneller dan ze 
ooit waren geweest. Als slotstuk werd 
als laatste ook nog de 2 afsluitende es-
tafettes gewonnen, waarmee er een 
mooi einde werd gemaakt aan een 
sterke wedstrijd.

Zangers en 
muzikanten uit 
Nuenen gezocht
Nieuw op te richten muziekgroep in 
Brandevoort zoekt enthousiaste men-
sen uit Nuenen die een goede zang-
stem hebben en het leuk vinden om 
samen een muziekgroep te gaan vor-
men. Ook zoeken ze muzikanten die 
hen willen begeleiden. Dit mag ook al 
een bestaande band zijn die het een 
uitdaging vindt om met zanger-(essen) 
verder te gaan. Ze willen graag een 
breed repertoire zingen, van pop tot 
licht klassiek en van ballads tot rock.
Ben je enthousiast, mail dan naar 
zanggroephelmond@gmail.com voor 
meer informatie.

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Rikken bij de Supporters-
club RKSV Nuenen 
An Arts winnares 
vijfde rik avond
Afgelopen vrijdag, 14 november werd 
de vijfde ronde gespeeld van het rik 
concours 2014-2015 bij de RKSV Nue-
nen. Was het vorige week Leo Arts die 
met de hoofdprijs aan de haal ging, 
deze week was het An Arts die zeker 
niet onder wilde doen voor haar echt-
genoot en met een mooie score van 
122 punten de hoofdprijs in de wacht 
wist te slepen.

Een ding werd duidelijk deze avond en 
dat is dat men niet steeds het hoogste 
woord hoeft te hebben maar wel het 
geluk om steeds op het goede moment 
mee gevraagd te worden om zo de 
hoofdprijs in de wacht te kunnen sle-
pen. Als goede tweede eindigde Ludo 
van den Berg voor nieuwkomer Toine 
Raaijmakers, die een mooie derde 
plaats wist te behalen. De hoofdprijs 
bij de loterij werd deze week gewon-
nen door Willy van den Heuvel. Vrij-
dag 21 november is weer de volgende 
rik avond aanvang 20.15 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte wel-
kom om deel te nemen, zowel leden 
als niet leden. Locatie ‘Oude Landen’ 
Pastoorsmast 14 Nuenen.
Voor informatie: 06 10289797 of 06 
40320419.

Uitslag vrijdag 7 november 2014 
 1 An Arts  122 punten
 2 Ludo van den Berg 102 punten
 3 Toine Raaijmakers  81 punten
 4 Hub Marquenie  78 punten
 5 Nelly de Louw  77 punten
 6 Jan Bertelink  77 punten
 7 Naud Leenders  72 punten
 8 Frans Smulders  67 Punten
 9 Henny van de Velden  59 punten
10 Bennie de Louw  54 punten
11 Stephan van Malten  54 punten

Creatief bezig zijn
Lady’s Night bij 
Van de Moosdijk
Op vrijdag 21 november van 19.00 tot 
21.30 uur wordt er voor de derde keer 
een Lady’s Night gehouden bij Boek-
handel Van de Moosdijk. Het thema 
is: Creatief bezig zijn. Tijdens de 
koopavond kunt u onder het genot 
van een hapje en een drankje gezellig 
rondkijken in de winkel. 
Wie en wat kunt u verwachten? Uit 
Stiphout komt het Breipunt met wol 
en uit Nuenen het Breicafé. Verder 
zijn er handgemaakte sieraden te zien 
en is er een presentatie van het nieu-
we haakboek ’Puur haken’ van Maaike 
van Koert.

Het belooft weer een gezellige avond 
te worden en een uitgelezen gelegen-
heid om uw inkopen te doen voor de 
feestdagen. Laat u verrassen. Volg de 
gele bordjes in de winkel voor de kor-
tingsactie.



Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | info@lenssenmannenmode.nl
www.lenssenmannenmode.nl
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OP = OP
SUPER 

KORTING 
van 40% tot 

75%

MAGAZIJNVERKOOP
RESTANTEN O.A. COLLECTIE WINTER 2013

SUPER 
KORTING 
van 40% tot 

75%

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

* Vraag naar de voorwaarden

  
  

scholengemeenschap voor:

gymnasium, atheneum, havo en mavo

Gecertifi ceerde Cultuurprofi elschool, econasium en Topsport Talentschool (LOOT)

aanvang 19.00 uur

Informatieavond
Roostenlaan 296, 5644 BS  Eindhoven
tel: 040 - 211 60 90
www.sintjoriscollege.info

26 en 27 november 201426 en 27 november 201426 en 27 november 2014

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

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

Eerlijk en sfeervol dineren!

www.restaurantpezzaz.nl

Wild MEnu 

Hertenham 
met compote van vijg 

en sinaasappel, macadamia noten

****
duivenborst

op roergebakken witlof,
 hoisin saus

****
Haas filet en stoof van hazenbout

 hutspot “Pezzaz” 
met gekonfijte zilveruitjes

****
Warm chocolade taartje 
met Amarena kersenijs 

4 gangen € 39,50

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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