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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. 

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl
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Nuenense 
Lise Verheijden zingt 
tijdens kerstconcert 
voor WensAmbulance 
Brabant

Alle straatnamen 
van Nuenen, 
Gerwen en 
Nederwetten 
geboekt

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

Sinterklaas 
enthousiast 
ontvangen 
in Gerwen

KOOPZONDAG
zondag 7 december

Prinses La Quinta heet in het dagelijks 
leven Cindy van Rooij. Ze is getrouwd 
met André van Rooij die haar bijstaat 
als Adjudant Tercera. Samen hebben 
ze twee zonen, Martijn en Jelle, en een 
dochter Eline. Samen zijn ze eigenaar 
van Tuindersbedrijf André van Rooij in 
Gerwen. Hiernaast is Cindy muzikant 
en secretaris bij Drumfanfare Jong Le-
ven, lid van CV De Narre-Kappen en 

bestuurslid bij het Sinterklaascomité 
Gerwen. André is lid van de Raad van 
Elf en bestuurslid bij CV De Narre-
Kappen. Adjudant Primera is Alex Ge-
vers. Getrouwd met Esther en vader 
van twee zonen, Ties en Joep. Alex is 
eigenaar van Gevers Planten in Asten 
en lid van Drumfanfare Jong Leven. Hij 
bespeelt daar de bariton. Adjudant Se-
gundo is Twan van Erp. Hij is getrouwd 
met Sil en samen hebben zij een zoon 
Mats en een dochter Sam. Twan is 
werkzaam bij Heesbeen Attractiever-
huur. Net als Cindy en Alex is hij lid 
van Drumfanfare Jong Leven. Hij is bij 
deze vereniging de tambour-maître. 
Tevens is Twan voorzitter bij CV De 
Narre-Kappen. Muziek is hetgeen dat 
dit kwartet met elkaar verbindt. Met 
veel enthousiasme zijn ze bezig met 
het maken van muziek. Voor hun eigen 
plezier, maar ook zeker voor anderen.
Prinses La Quinta betekent in het Ne-
derlands: Prinses de Vijfde. Cindy is 
de vijfde Prins/Prinses in haar familie. 
Primera kan vertaald worden als eer-
ste. Alex is voor de eerste keer Adju-
dant bij De Narre-Kappen. Segundo 
betekent tweede. Twan is voor de 
tweede keer Adjudant. En tot slot Ter-
cera kan vertaald worden als derde. 
André is de derde Adjudant en was in 
2004 de derde Prins in de familie. Sa-
men met alle Gerwense mensen, maar 

Speciale editie OCN-inloopcafé 
voor Nuenense ondernemers
Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) organiseert een bijzondere edi-
tie van het inloopcafé dat dit keer geheel in het teken staat van Van Gogh 
2015. Het inloopcafé is op donderdag 11 december van 16.00 uur (stipt) tot 
19.00 uur bij Vincentre, Van Gogh Village Nuenen, Berg 29 te Nuenen.

Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar 
geleden dat Vincent van Gogh (1853-
1890) is gestorven. De Stichting Van 
Gogh Europe, een samenwerkingsver-
band tussen circa 30 instellingen, 
grijpt dit moment aan om deze groot-
ste Nederlandse kunstenaar te eren 
rond het thema “125 jaar inspiratie”. 
Uitgangspunt hierbij is dat de kunste-
naar tot op de dag van vandaag velen 
inspireert en 125 jaar na zijn dood 
meer dan ooit ‘leeft’.
 
Programma
Op woensdag 12 november jl. heeft 
Nuenen de primeur gehad van de in-
ternationale opening van het Van 
Gogh jaar, tegelijkertijd met de ope-
ning van het Van Gogh-Roosegaarde 
fietspad. Pers en genodigden uit heel 
Europa hadden zich verzameld in de 
Opwettense Watermolen voor dit in-
ternationale event. Als Nuenenaren 
en Nuenense bedrijven ziet men vaak 
niet hoe bijzonder Nuenen is. Wij 
worden uitgenodigd om door de ogen 
van toeristen en internationale tour-
operators kennis te maken met het 
Nuenen van Van Gogh en te ervaren 
waarom zij Van Gogh Village Nuenen 
standaard met een 9 of 10 beoordelen.

Op het programma staat een presen-
tatie in het Vincentre, waarin we een 
zakelijke kijk krijgen achter de scher-
men en al een vooruitblik op het Van 

Sinterklaas in Kernkwartier

Sinterklaas bezoekt 
het Winkelhart van 
Nuenen
Sinterklaas komt met zijn Pieten op 
zaterdag 29 november naar het Win-
kelhart van Nuenen. De Pieten zijn al 
om 11.00 uur in het Winkelhart te vin-
den. En zij hebben natuurlijk een hele-
boel lekkers bij zich om uit te delen. 
Sinterklaas wordt om 12.00 uur ver-
wacht in de feesttent in het Parkhof. 
Alle kleintjes kunnen hem persoonlijk 
een hand geven en hun cadeauwensen 
doorgeven. De goedheiligman ver-
trekt om 13.00 uur om nog vele bezoe-
ken af te leggen. Maar er blijven nog 
een paar Pieten achter om nog wat 
lekkers en fruit uit te delen. De Pieten 
blijven tot 14.00 uur in de Parkstraat.

Zodoededè

Prinses La Quinta rules in Gerwen
Afgelopen zaterdag, 22 november, is op het jaarlijkse Prinsenbal in Ger-
wen afscheid genomen van Prins Coltello en zijn Adjudant Forchetta, de 
kartrekkers van 2014. De bevriende carnavalsverenigingen kwamen met 
bijna allemaal nieuwe prinsen en gevolg dit duo op een carnavaleske manier 
bedanken voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar. Om 23.11 uur was 
het dan eindelijk zover, na een spannende zoektocht de laatste maanden 
was de verrassing zeer groots. Na de ontmaskering van drie stoere kerels 
dacht iedereen dat dit het nieuwe trio zou zijn voor 2015. Maar niets was 
minder waar, uit een verborgen vierde gat op het podium kwam ze tevoor-
schijn: de allereerste Prinses van CV De Narre-Kappen genaamd… Prinses 
La Quinta. Het nieuwe kwartet voor 2015 was een feit!

Komende zaterdag 29 november is 
Sinterklaas in het winkelcentrum aan 
de Hoge Brake in Nuenen.
Samen met zijn Pieten deelt hij snoep-
goed uit en kunnen kinderen hem ont-
moeten en op de foto. Sinterklaas is er 
van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.00 
tot 15.30 uur.

ook zeker met de mensen daarbuiten, 
gaan ze er komend jaar een swingend 
Carnaval van maken. 
Hun motto voor komend Carnaval:
Want Carnaval vieren in Gerwen: 
Zodoededè!

Gogh jaar 2015. Daarna gaan we on-
der begeleiding van gidsen enkele Van 
Gogh locaties beleven met hun unieke 
verhalen. We sluiten uiteraard af met 
een informele borrel onder het genot 
van een hapje en een drankje, zoals ge-
bruikelijk tijdens het inloopcafé.

Aanmelden
In verband met de planning van het 
programma dient u zich - in tegenstel-
ling tot de andere inloopcafés - aan te 
melden via het secretariaat: buster@
bzw.nl onder vermelding van uw 
naam, voorletters en bedrijfsnaam. De 
eigen bijdrage van € 10,- kunt u zoals 
gebruikelijk bij binnenkomst betalen. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het OCN-secretariaat.

Voedselbank 
bedankt 
Nuenenaren
De Voedselbank Nuenen dankt de 
Nuenenaren hartelijk voor de vele 
stemmen die u aan hen via uw Rabo 
Steuntje in de rug heeft gegeven.
Fantastisch dat de Voedselbank aan de 
top mocht staan van de lange lijst van 
organisaties en verenigingen in Nue-
nen. De bijna duizend euro gaan heel 
snel gebruikt worden om alle ontvan-
gen langhoudbare producten gesor-
teerd te houden op goed schoon te 
houden magazijnrekken.
Bovendien is het een bijdrage aan de 
warmwatervoorziening die de Voed-
sel-en Warenautoriteit verplicht stelt. 
Vrijwilligers en bestuur weet zich 
door de vele stemmen gesteund om 
het wekelijkse pakket zo goed moge-
lijk te verzorgen.
Nogmaals DANK DANK DANK en ze 
hopen dat ze volgende jaar weer op u mo-
gen rekenen, maar dan in de maand mei. 
www.voedselbanknuenen.nl



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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CMD, CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE 
DEELNAME (VOORHEEN SERVICEPUNT)
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75

Vragen, hulp of advies nodig over de opvoeding van uw kind, omgaan 
met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk 
of mantelzorg? Dan kunt u vanaf nu terecht bij het CMD. Het CMD 
geeft uitvoering aan drie deelgebieden: Zorg en welzijn, opvoeding en 
jeugd, werk en inkomen.
Telefonische bereikbaarheid: tel (040) 283 16 75 of binnenlopen op 
werkdagen zonder afspraak op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
16.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. De CMD-consulenten 
zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur. Voor 
CMD vragen kunt u terecht tussen 8.30 en 12.30 uur.

Gemeentehuis Nuenen, 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 de volgende 
website: www.nuenen.nl

VERKEER
Werkzaamheden Park lopen uit
De werkzaamheden in het Park zijn volop aan de gang. Met name in 
de Past. Aldenhuijsenstraat en bij Park oost is al een groot deel van 
het werk gereed. Helaas loopt de aannemer momenteel iets achter op 
de planning. Redenen daarvoor zijn tegenvallers bij de ontgravingen 
en onverwacht veel stilstand tijdens uitvaartdiensten. 
Mede daardoor zijn de werkzaamheden in het zuidelijk deel van het 
Park nog niet gestart. Vanaf 28 november wordt op dit stuk van het 
Park gewerkt. In de planning is rekening gehouden met het aanbrengen 
van tijdelijke voorzieningen tijdens de kerstvakantie.  De verwachting 
is dat de werkzaamheden uiterlijk 6 februari gereed zijn. Vanaf 9 fe-
bruari kan de weekmarkt dan weer plaatsvinden op het gedeelte van 
Park voor Het Klooster. Tot dat moment blijft de weekmarkt op het 
Vincent van Goghplein.

De planning is haalbaar, echter moeten de weersomstandigheden dan 
wel meewerken. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij u op de 
hoogte brengen van de aangepaste planning.

UITNODIGING    
COMMISSIEVERGADERINGEN
De commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer van 
het gemeentehuis. Aanvang om 19.30 uur. Voor data en onderwerpen:
•	 Commissie	Ruimte,	2	december	2014 
 Onderwerp: Bestemmingsplannen - Europalaan/HOV2, -Kapper-

does, -Bedrijventerrein Eeneind West
•	 Commissie	Samenleving,	3	december	2014
 Onderwerp: Participatiewet
•	 Commissie	ABZFin,	4	december	2014
 Onderwerp: Regionale agenda en regeling SRE/MRE, - December-

wijziging begroting. Agenda en bijbehorende stukken staan op 
www.nuenen.nl

 Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruik-
maken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met 
de griffie: tel: 2631679 of email griffie@nuenen.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HULP BIJ 
HET HUISHOUDEN
Vorige week verzonden wij onderstaande brief aan de inwoners die op 
dit moment gebruik maken van huishoudelijke hulp via de gemeente 
of daar een persoonsgebonden budget voor ontvangen. Wanneer de 
indicatie van de inwoner in de loop van 2015 verloopt wordt hij of zij 
vlak voordat de indicatie afloopt bezocht door een medewerker van 
het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD). Dan worden af-
spraken gemaakt voor de toekomst. 
Er zijn ook inwoners met een indicatie die doorloopt tot na 2015, 
(bijvoorbeeld 2016). Voor deze groep geldt dat hun indicatie geldt tot 
31 december 2015. In de tweede helft van 2015 worden ook zij bezocht 
door het CMD. Deze mensen ontvingen ongeveer dezelfde brief, maar 
dan met het kopje ‘indicatie verloopt na 2015’.

Waarom deze informatie?
Ontvangt u (een vergoeding voor) huishoudelijke hulp  van de ge-
meente en heeft u deze brief niet ontvangen? Wilt u dan contact op-
nemen met het CMD? Dat kan via cmd@nuenen.nl, telefoonnummer 
040-2831675 of door binnen te lopen op maandag tot en met vrijdag 
in de ochtenden op de Berg 22C. 
  
Inhoud	verzonden	brief	
E-mailadres : cmd@nuenen.nl Ons kenmerk : SoZaWe-reg.nr.:
Onderwerp : wijziging huishoudelijke hulp Datum : 20 november 2014 

Geachte heer, mevrouw,

Op dit moment ontvangt u huishoudelijke hulp via de gemeente Nue-
nen. Zoals u wellicht al vernomen hebt, verandert er vanaf 1 januari 
2015 veel op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de wet waarin onder andere huishoudelijke hulp geregeld 
wordt. Graag infomeren wij u over de verandering in de gemeente 
Nuenen en wat deze voor u betekent.

Indicatie verloopt in 2015
Uit onze gegevens blijkt dat uw indicatie voor huishoudelijke hulp 
afloopt in het jaar 2015. U wordt daarom, net als in de oude situatie, 

vlak voor het aflopen van de indicatie bezocht door een medewerker 
van het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeen-
te. Totdat dit bezoek heeft plaatsgevonden, verandert er voor u niets 
en blijft u de huishoudelijke hulp ontvangen zoals u gewend bent.

Bezoek consulent CMD
Tijdens het bezoek van de medewerker van het CMD wordt er ingegaan 
op uw persoonlijke situatie. Vanwege nieuw beleid, wordt er op een 
andere manier gekeken. Het aantal uren huishoudelijke hulp is niet 
langer leidend, maar het draait om de vraag hoe uw woning ‘schoon 
en leefbaar’ blijft. De nieuwe methode kan betekenen dat u minder 
uren of geen huishoudelijke hulp (meer) gaat ontvangen. Ook kan het 
in sommige gevallen financieel voordeliger voor u zijn om de huishou-
delijke hulp zelf te organiseren en niet langer via de gemeente te laten 
lopen. Omdat elke situatie anders is, is het belangrijk dat de mede-
werker van het CMD uw situatie met u bespreekt en samen met u kijkt 
wat noodzakelijk is. 
Het is belangrijk om te benadrukken dat er voor u niets verandert 
totdat het persoonlijke gesprek plaatsgevonden heeft. Gedurende het 
jaar 2015 wordt u benaderd voor het maken van een afspraak.

Heeft u nog vragen? 
U kunt bij vragen contact opnemen met het Centrum Maatschappe-
lijke Deelname (CMD) via telefoonnummer (040) 283 16 75. Natuur-
lijk kunt u tijdens de openingsuren ma t/m vrij van 8.30-12.30 ook 
altijd even langskomen op de Berg 22c.

Met vriendelijke groeten,
M. van Dongen

Afdelingshoofd van de afdeling Samenleving

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Huishoudelijk afval
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 49 en week 50 extra toe op het 
thema afval en containers. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien. 

Afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De ge-
meente draagt een steentje bij door het plaatsen van afvalbakken in 
de openbare ruimte en het inzetten van een schoonmaakploeg. Ook 
van u verwachten wij een bijdrage. De afvalbakken in de openbare 
ruimte zijn alléén bestemd voor zwerfafval (afval van beperkte omvang) 
en niet voor huishoudelijk afval, chemisch afval etc. Het overige afval 
moet u thuis in de goede afvalbakken/zakken deponeren:
•	 Huishoudelijk	afval	in	de	grijze	container;
•	 Groente-	fruit-	en	tuinafval		in	de	groene	container;
•	 Papier	in	de	blauwe	container;
•	 Plastic	afval	in	de	daarvoor	bestemde	vuilniszakken;
•	 (Klein)	chemisch	afval(	KCA)	in	de	daarvoor	bestemde	afvalbakken;	
Uw containers mag u aanbieden vanaf 22.00 uur op de dag vóór de 
ophaaldag en moet u op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnenzetten. 
Grof huisvuil, snoei-, bouw- en sloopafval etc kunt u bij de milieustraat 
inleveren. Meer informatie over de milieustraat is terug te vinden op 
www.nuenen.nl onder “wonen in Nuenen”.

Grote	containers
Als u een grote container op gemeentegrond wilt plaatsen, heeft u 
hiervoor geen vergunning nodig. Wel is er een aantal voorwaarden. 
Zo mag de container:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	(of	

van	een	ander);
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 het	meest	doelmatige	gebruik	niet	verhinderen.
Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden verhindert u, door het 
plaatsen van een grote container, soms het meest doelmatige gebruik 
omdat u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied waar weinig 
parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een grote container in een 
centrum- en/of winkelgebied kan daarom een ontheffing nodig zijn. Bent 
u van plan een grote container te plaatsen in deze gebieden? Informeer 
dan van tevoren bij de gemeente of een ontheffing nodig is. Hiervoor 
belt u het algemene telefoonnummer van de gemeente: 040 2631 631.

Regelgeving	en	contactgegevens
De regelgeving kunt u terugvinden in de Afvalstoffenverordening en 
de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze verordeningen zijn te vin-
den op www.nuenen.nl. Verder kunt u informatie vinden in de digi-
tale afvalkalender via afvalkalender.nuenen.nl. 
 
De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde regelgeving 
te bekeuren. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie dan 
kunt u contact opnemen via  040 2631 631. Meldingen over onder an-
dere zwerfafval kunt u doorgeven via dit nummer of via www.nuenen.nl

TEST		NL-ALERT	OP	1	DECEMBER	2014
Direct	informatie	bij	een	noodsituatie
Om NL-Alert te ontvangen moet de mobiele telefoon geschikt en in-
gesteld zijn. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld 
op NL-Alert. Op sommige toestellen moet je NL-Alert zelf instellen. 
Op www.nl-alert.nl lees je hoe je dat doet en ontvang voortaan direct 
informatie bij een noodsituatie.

De NL-Alert campagne is opgezet om ervoor te zorgen dat zoveel mo-
gelijk mensen bij de half jaarlijkse test op 1 december a.s. kunnen 
controleren of hun mobiele telefoon juist is ingesteld. Het testbericht 
wordt op maandag 1 december rond 12.00 uur centraal verstuurd 
vanuit een landelijk account. Het maakt niet uit waar je tijdens het 

testmoment in Nederland bent. Als jouw mobiele telefoon is ingesteld 
voor NL-Alert, ontvang je overal hetzelfde bericht. Op deze manier 
kan iedereen controleren of zijn/haar telefoon juist is ingesteld.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 18	november	2014	 Berg	26,	5671	CC		–	het	kappen	van	een	
    Lariks (Kappen).

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

Aanvragen	op	grond	van	de	APV	en	bijzondere	wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	de	heer	en	mevrouw	Van	Keulen	(V.O.F.	de	Stam)	om	

een vergunning voor de reeds geplaatste kansspelautomaten in de 
horeca-inrichting aan Gerwenseweg 38 in de periode van 2015 tot 
en	met	2017;

•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Gerwen	voor	het	organiseren	van	di-
verse activiteiten op het Heuvelplein t.g.v. Koningsdag in Gerwen 
op	27	april	2015;

•	 Aanvrager:	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	voor	het	organi-
seren van Koningsnacht en open podium op zondag 26 april 2015 
resp.	tijdens	Koningsdag	op	27	april	2015	in	het	Park;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	M.	Beekmans	(H.R.	de	Collse	Hoeve)	voor	
het organiseren van een Nieuwjaarsparty in een tentop het achter-
terrein bij het restaurant aan Collse Hoefdijk 24 op 1 januari 2015.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op woens-
dag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 27 november 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 17	november	2014	 Steenakker	1	t/m	4	en	16	t/m	26,	5671	LM	
    –	het	oprichten	van	15	woningen,	4	garages	
    en 11 tuinbergingen (BOUW en handelen 
    in strijd met regels RO).
  
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	V.O.F.	De	Kleine	Dommel	is	medegedeeld	dat	er	geen	bezwa-

ren zijn tegen het aanpassen van het aanhangsel behorende bij de 
Drank- en horecavergunning, die op 18 april 2014 is afgegeven 
voor Collseweg 47a (verzenddatum 19 november 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes 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. 



  

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 27 nov. t/m woensdag 3 dec.

Ook voor al uw
Gourmet en Fondue!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wie zoet is ......
3 Pepersteaks
“Super mals”  ............................6,50
Rozinski
100 gram .........................................2,20
Bosbessen Paté
“Zacht en zoet”
100 gram .........................................1,50
Italiaanse Biefstukrol
100 gram .........................................1,95
Berliner Bol
“Gekruid gehakt in bladerdeeg”
per stuk  ..........................................1,50
Rucola Rol
100 gram .........................................2,00

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Courgette 
2 stuks 0,99

Avocado 
per stuk 0,79

Cherry tomaatjes 
per bakje 0,99

Clementine
12 stuks 1,99

Soepgroenten speciaal
250 gram 0,99

Savooiekool panklaar
1/2 kilo 0,99

Venkel salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Acties week 48: geldig van maandag 24 t/m zaterdag 29 november 2014
_____________________________________________________

Brood van de week
 Woudkorn

 € 1,75
_____________________________________________________

Pepernotenvlaai 
 

   nu € 12,95
_____________________________________________________

2 Roomboter-amandelstaven
 Bekroond met 5 *****

 slechts € 6,95  
_____________________________________________________

Zachte broodjes 
wit en/of bruin

2e zak GRATIS
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Op zaterdag en zondag 29 en 30 nov. komt u op het winkelcentrum vele 
Pieten tegen. Ze maken muziek en rare kapriolen, maar delen ook lekker 
snoepgoed uit. Altijd gezellig en droog winkelen op WoensXL.

Speciale KOOPAVOND op donderdag 4 december.
(op vrijdag 5 dec sluiten de meeste winkels om 17.00 uur. Supermarkten 
niet)

KOOPZONDAG 7 december
“WoensXL op stelten”
Op deze dag zijn er verschillende spectaculaire creaties op stelten te 
bewonderen.

SINTERKLAAS SHOPT OP WOENSXL!

WWW.WOENSXL.NL

KOOPZONDAG
30 NOVEMBER

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Hartevelt
Jonge Jenever 1lt.€10,95

Glen Talloch
 Scotch whisky 1lt.€14,95

Bacardi Oakheart
1 Gratis pull 0,7lt.€13,95

Jägermeister
Met 2 shot-glazen gratis  

0,7lt. €13,50  
Acties geldig van 27 nov. t/m 11 dec.  

TE KOOP: GARAGEBEDRIJF 
op kleinschalig bedrijfsterrein 
(omgeving Eindhoven), tevens APK station. 
•	 Oppervlakte	werkplaats	100	m2
	 (thans	1	hefbrug,	ruimte	voor	2)
•	 voorterrein	120	m2	
•	 achterterrein	100	m2	(gedeeltelijk	overdekt)

Mogelijkheid	de	koop	uit	te	breiden	met	aan-
grenzende	showroom	van	100	m2	en	met	
voor-terrein	van	60	m2.	
Gereedschappen, installaties en inventaris 
in	overleg	over	te	nemen.	Zeer	trouwe	klan-
tengroep met groeipotentieel. 

Aanvraag informatie via: mbdaf@hotmail.com 

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

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

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



Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart van Nuenen
op 29 november

van 11.00 tot 14.00 uur

De Sint is persoonlijk aanwezig 
tussen 12.00 en 13.00 uur

Sinterklaas en zijn pieten bezoekenWinter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

€ 45,-
€ 65,-

Sfeervolle accessoiresMeubelen

Passe Partout • M-Flor PVC vloeren 
PTMD • Ambiant Karpetten • NORDAL

d-Bodhi meubelen • Urban Sofa

En nog veel meer...

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / info@styleathomeson.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

V. van Goghstraat 88, Nuenen | 040 - 2835753 Openingstijden: iedere dag

RestaurantDeSpecialist.nl van 15.00 - 22.30 uur

Professioneel Restaurant (ook afhaal en bezorging!)

Tegen inleveren van deze advertentie 25%korting

Italiaans Grieks Egyptisch

Dicht bij huis
Afwisselend en zelfstandig werk met veel eigen verantwoordelijkheid. Maar het 

is veel meer dan dat! Geen dag en situatie zijn hetzelfde. Mensen worden 

steeds ouder en willen langer thuis blijven wonen. Jij kunt daarbij helpen. 

Wijkzorg van de Zorgboog verleent zorg dicht bij huis. Hierdoor kun je in je eigen 

woonomgeving, dicht bij huis, werken. Voor verschillende wijkteams, onder 

meer in Nuenen, Lieshout, Mariahout en Helmond zijn wij op zoek naar collegiale:

Wijkziekenverzorgende 
en/of verpleegkundige in de wijk

Je bent van harte welkom
Ook als je eerst van gedachten wilt wisselen. Neem hiervoor vrijblijvend contact 

op met de Werkboog (Willemien Mutsers), tel: 0492-348402 / 06-23580892. 

Direct solliciteren mag natuurlijk ook. Ga hiervoor naar www.zorgboog.nl, kies 

werken en leren en solliciteer online. Staat jouw ideale baan er niet bij, kies dan 

voor een open sollicitatie. 

Werken bij de Zorgboog 
wijkzorg

Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn! 
op www.zorgboogmagazine.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!
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GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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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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VERVOLG VAN PAGINA 2

Vervolg van pagina 2

PUBLICATIE
Ontwerpbesluit artikel 3 Drank- en Horecawet St. Annagilde Nuenen-dorp voor de 
uitoefening van het horecabedrijf aan Pastoorsmast 6 in Nuenen.

De burgemeester is voornemens vergunning te verlenen aan St. Annagilde Nuenen-
dorp op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van 
het horecabedrijf in het gildegebouw aan Pastoorsmast 6 in Nuenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen, 
met ingang van 27 november 2014, gedurende zes weken ter inzage bij de receptie, 
Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij 
de burgemeester van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit 
deze betrekking heeft.

Nuenen, 27 november 2014

PUBLICATIE
Kennisgeving ontwerpbeschikking (Rectificatie)

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft:
•	 FrieslandCampina,	Gulberg	18	te	Nuenen,	het	betreft	een	zuivelverwerkend	be-

drijf. Zaaknummer N-HZ-2013-0126.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te 
verlenen.

De aanvraag, ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 no-
vember 2014 tot en met 8 januari 2015 ter inzage bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u 
vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Een ieder kan tot en met 8 januari 2014 ten aanzien van de ontwerpbeschikking 
schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van 
Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Voor het mondeling inbrengen van 
zienswijzen bestaat binnen 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.

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

Afgeladen café Schafrath onder 
indruk van Joris Posthumus 
Vorige week woensdag werd de vierde editie van Nuenens Swingtime in café 
Schafrath gepresenteerd. Het was deze keer de alt saxofonist Joris Posthu-
mus die samen met de Bigband Nuenen het podium mocht betreden.

Na de vorige afleveringen van Nue-
nens Swingtime met Bart van Lier, 
Greetje Kauffeld en Rob van Bavel 
waren de verwachtingen bij het, in-
middels verwende, publiek hoog ge-
spannen. Joris Posthumus en de Big-
band Nuenen maakten deze 
verwachtingen meer dan waar. Joris 
Posthumus, die overigens zijn wieg in 
Nuenen had staan, liet de Bigband 
Nuenen van gebaande paden afdwa-
len. Door zijn eigen composities sa-
men met pianist Jacob Bedaux te ar-
rangeren voor bigband bezettingen, 
werd een repertoire geboden wat 
nieuw was voor het publiek en nieuw 
voor de Bigband. Vaste invaller bij de 
Bigband Nuenen, Harm Langermans 
op trompet kreeg hierin volop de 
ruimte om te soleren. Een bijzonder 
moment was het, toen het combo het 
nummer ‘Round Midnight’ vertolkte 
en Posthumus het publiek muisstil 
kreeg door het laatste chorus hele-
maal alleen te spelen. De opgebouwde 
spanning ontlaadde zich in een 
enorm, terecht, applaus. Posthumus 
manifesteerde zich deze avond met 
zeer indrukwekkende solo’s. Het pu-
bliek in café Schafrath werd ook nog 
verrast met een primeur. Op diezelfde 
dag namelijk, had Posthumus de af-
spraken afgerond met het platenlabel 
‘Challenge Records’ om een cd op te 
gaan nemen in Japan, met de Japanse 
muzikanten waarmee hij onlangs een 
tournee deed in Japan. Na deze avond 
was het voor het publiek volledig dui-
delijk. Dit wordt een cd om naar uit te 

kijken! Deze aflevering van Nuenens 
Swingtime werd opgenomen en wordt 
binnenkort uitgezonden door de 
LON. De volgende Nuenens Swing-
time is op 8 april met de Japanse saxo-
fonist Yuichiro Tokuda. Deze Japanse 
saxofonist tourde samen met Posthu-
mus in Japan en komt voor een tour-
nee naar Europa in april.

Elke maand
Liederentafel in Schafrath
De Liederentafel Schafrath is acht jaar geleden gestart. Iedere laatste zon-
dag van de maand wordt er gezongen van 20.30 tot 22.30 uur in café Scha-
frath aan het Park. 
 
Waar in het begin het repertoire vooral 
uit zeemansliedjes en oude Hollandse 
versjes bestond, is inmiddels een liede-
renbundel ontstaan met meer dan 100 
songs: bekende jaren 60 meezingers en 
beatle songs, maar ook de liedjes van 
onze hedendaagse zangers zoals Jan 
Smit, Niek en Simon, Guus, Marco en 
vooral Gerard van Maasakkers.

Wat niet veranderd is in de jaren, is de 
begeleiding op accordeon van Hans 
Bloos en de bezielende leiding van 
Daan Warners alsmede de ongedwon-
gen en gezellige café sfeer: het zingen 
is voor iedereen en je kunt zelf aange-
ven (na de pauze) wat je wilt zingen. 
Het is ook vrijblijvend! Je komt wan-
neer je zin hebt. Dit betekent dat er 
soms meer, soms minder mensen zijn. 
Vereiste is echter wel dat er een vaste 
kern van een minimale omvang aan-
wezig is. Helaas is deze vaste kern de 
afgelopen tijd wat teruggelopen. In 
een dorp als Nuenen met zoveel zan-
gers en zangeressen moet het toch 
mogelijk zijn om een behoorlijke vaste 
kern op te bouwen voor onze liede-
rentafel.

Cor en Antoon en Harold en Marian-
ne en Mieke en Kitty en Irene, en Jan 
en Jan en Sonja en Toos en Judith en 
Mieke en John en Jose en Tineke en 
Alice en Gerard e.v.a. zien u graag 
(weer) op deze zondagavonden.

Zondag 30 november om 20.30 uur is 
de laatste zangavond voor dit jaar.

Gratis fietsverlich-
tingscontrole bij 
WC Kernkwartier
Verlichte fiets een bittere noodzaak! 
Onder dit motto houdt Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Nuenen gratis 
fietsverlichtingscontroles tussen 10.00 
en 17.00 uur op zaterdag 29 november 
bij het Winkelcentrum Kernkwartier. 
Naast deze controle en voorlichting 
zullen zo mogelijk ook kleine repara-
ties ter plaatse worden uitgevoerd. 
Met deze actie brengt VVN Nuenen in 
dit donkere jaargetijde het gebruik van 
fietsverlichting onder de aandacht van 
het publiek. 
Goed gedrag wordt beloond. Elke ge-
controleerde fietser met goede fiets-
verlichting en reflectie krijgt een atten-
tie aangeboden. Deze week vinden er 
ook verlichtingcontroles op verschil-
lende Nuenense basisscholen plaats.
Boetes: Rijden zonder voor- en/of 
achterlicht kost € 55,-. Geen reflectie 
op achterzijde, trappers of wielen kost 
min. € 35,-. 

Politieberichten
Nuenenaar overlijdt na ongeval
Als gevolg van een aanrijding op de 
Huizingalaan is op dinsdag 18 novem-
ber een fietser uit Nuenen om het leven 
gekomen. De 47-jarige man werd daar 
rond 6.30 uur door een auto geraakt. Hij 
is gewond naar het ziekenhuis gebracht 
en daar korte tijd later overleden. De 
auto werd bestuurd door een 24-jarige 
man uit Nuenen. Hij raakte niet gewond. 
De bestuurder is aangehouden en mee-
genomen naar het bureau voor verder 
onderzoek. De politie onderzoekt de 
toedracht van de aanrijding. 

Politie laat 'witte voetjes' achter bij 
actie tegen inbraken
De politie hield donderdagavond 20 
november een actie tegen woningin-
braken in Lieshout. Agenten surveil-
leerden door de wijk en lieten 'witte 
voetjes' achter op inbraakgevoelige 
plekken. Het doel was inwoners be-
wust te maken van inbraakgevoelige 
situaties in en rond hun woningen. 
Denk hierbij aan openstaande ramen, 
deuren en poorten en kostbaarheden 
die van buitenaf zichtbaar zijn.

Tijdens de controle werd er gecontro-
leerd op inbraakgevoeligheid. Bij het 
controleren van de woningen werden 
door de agenten zogenaamde ‘voetjes’ 
achtergelaten. Dit zijn kartonnen voet-
jes in de vorm van een schoenafdruk 
met daarop de tekst: ‘deze schoenafdruk 
had van een insluiper kunnen zijn’. Bij 
alle gecontroleerde woningen waar de 
bewoners thuis waren, deelden de agen-
ten hun preventietips met de bewoners 
en wezen zij hen op het inbraakrisico.

Bel 112 bij verdachte situaties
Bewoners weten zelf het beste als er iets 
niet pluis is in hun buurt. Een vreemd 
figuur die bij huizen naar binnen loert 
bijvoorbeeld, of activiteiten bij een huis 
waarvan u weet dat de bewoners op va-
kantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, 
kan de politie wellicht heel snel een in-
braak voorkomen of een inbreker op 
heterdaad aanhouden! Het bellen van 
112 is bedoeld voor spoed. Dus niet al-
leen voor levensbedreigende situaties, 
maar zeker ook wanneer u getuige bent 
van een misdrijf of het voorbereiden 
van een inbraak of diefstal.

Restaurant  
De Specialist bijna 
1 jaar in Nuenen
Dit restaurant, gespecialiseerd in Ita-
liaans, Grieks en Egyptisch eten viert 
bijna haar 1 jarig jubileum.
Zie voor de actie de advertentie elders 
in dit blad. 
U kunt Restaurant De Specialist ook 
bekijken via:
www.restaurantdespecialist-nuenen.
nl of via Facebook.
Graag verwelkomt dhr. Ibrahim u in 
zijn restaurant (ook voor afhaal of be-
zorging).

Fietstocht van 
werkgroep 
Leefbaarheid 
Gerwen
Ter afsluiting van het fietsseizoen in 
2014 heeft de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen weer een fietstocht 
georganiseerd op 28 november. 

Deze tocht, die is uitgezet door Theo 
de Louw, is ca 40 km lang en gaat over 
de Brabantse wegen in de omgeving 
van Helmond. Onderweg is er een 
pauze om de deelnemers in de gele-
genheid te stellen te eten en/of drin-
ken. Iedereen die dus zin heeft om 
hieraan mee te doen, is vrijdag 28 no-
vember welkom om 09.30 uur bij ge-
meenschapshuis De Heuvel in Ger-
wen waar wij zullen starten. Bij twijfel 
over de weersomstandigheden kan 
men eventueel bellen met Paul Mol 
tel. 2833910 of Theo de Louw tel. 
2836516. Wij zien er in ieder geval 
naar uit om enthousiaste fietsers weer 
te ontmoeten.
Met deze afsluitingstocht staat een 
nieuw seizoen museumbezoeken voor 
de deur. Kijk daarvoor op de website 
http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl om te achterhalen wat er ge-
agendeerd wordt en om eventueel in te 
schrijven. Wilt u op de hoogte blijven 
van alle andere activiteiten van WLG 
abonneer je dan op de nieuwsbrief.

Opbrengst collecte Alzheimer 
Nederland € 2034,77
De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Nuenen in de week van 3 t/m 
8 november € 2034,77 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle 
gevers en collectanten. 

Alzheimer Nederland werkt al dertig 
jaar aan een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met dementie - waarvan 
de ziekte van Alzheimer de meest voor-
komende vorm is - en hun omgeving. 
Door hulp en informatie te bieden en 
op te komen voor hun belangen. Daar-
naast financiert Alzheimer Nederland 
wetenschappelijk onderzoek naar be-
handeling, preventie en genezing van 
dementie. De stichting is volledig af-
hankelijk van particuliere giften. 

Jezelf verliezen
Dag in dag uit worstelen honderddui-
zenden mensen in Nederland met de 
gevolgen van dementie. Als patiënt of 
als naaste. Eén op de vijf mensen wordt 
door de ziekte getroffen. Alzheimer is 
daarmee hard op weg de grootste en 
meest kostbare ziekte te worden in 
Nederland. Alzheimer is een ontluiste-

rende ziekte, waarbij de patiënt geheu-
gen, identiteit en emoties verliest. Uit-
eindelijk vernietigt de ziekte het meest 
waardevolle dat een mens bezit: zich-
zelf. Alzheimer is niet te stoppen. Nog 
niet. Meer onderzoek naar oorzaken 
en oplossingen is noodzakelijk om 
Alzheimer te kunnen overwinnen. 

Word ook collectant
Alzheimer Nederland roept mensen 
die een paar uur tijd over hebben op 
om volgend jaar ook mee helpen als 
collectant. Opgeven kan bij: Nicole 
Vrijhoeven 040-2842776 a.vansas@
onsnet.nu of via:

www.alzheimer-nederland.nl/collecte

De juiste vraag van deze week!
Brigit Vrijaldenhoven 10 jaar

Groep 7 van De Wentelwiek te Nuenen

“Houden jullie ook van paarden?”

Saar:
Echt wel Brigit, Ik hou van Friezen 

en Luuk houdt van Arabieren!

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar



7 december \ 13.00 tot 19.00 uur

* Winterfair Voirt * Parkstraat * Parkhof * Park * Boordseweg * Smidse

Winkelhart van Nuenen

Komende zaterdag 29 nov. is Sinterklaas in het winkelcentrum aan de 
Hoge Brake in Nuenen.

Samen met zijn Pieten deelt hij snoepgoed uit en kunnen kinderen 
hem ontmoeten en op de foto. 

Sinterklaas is er van 11.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 15.30 uur
De winkels in Kernkwartier:

Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld
Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 

Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)
Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens

Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 
Schoenmaker Eef Imming • Reisburo VakantieXperts

Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

SINTERKLAAS in 
KERNKWARTIER

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

OP DE ACCESSOIRES
10% 

KORTING

Vincent v.  Goghstraat 36, Nuenen. 
Tel.: 06 - 22 11 80 46 

www.morethanbags.nl

FEEST 
vanwege 5 jarig bestaan!
Alleen vrijdag en zaterdag

voor iedere klant een leuke attentie!

5 jaar

 ALLE KLEDING
2 HALEN 

1 BETALEN
(het duurste artikel wordt afgerekend)

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

Nuenen
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
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Leonard en Joke Hazenberg  
50 jaar getrouwd
Zo’n 54 jaar geleden leerde Leonard Hazenberg uit Son Joke de Louw uit Gerwen 
kennen op een avondje uit in Schijndel. 4 Jaar later, op 26 november 1964 trouw-
den ze. Ze begonnen hun huwelijk op het Eeneind. Daarna hebben ze even in 
Geldrop gewoond tot ze in 1970 weer in Gerwen belandden waar ze nu nog 
steeds wonen. De kinderen, aanhang en kleinkinderen willen ze feliciteren met 
deze bijzondere dag en ze veel plezier wensen op de dag zelf maar natuurlijk ook 
op het feest. Op de foto staan Leonard en Joke met hun 9 kleinkinderen.

Nuenense Lise Verheijden 
zingt tijdens kerstconcert voor 
WensAmbulance Brabant
Op zaterdag 13 december is er een benefietconcert in de bioscoop van 
Legerplaats Oirschot voor de WensAmbulance Brabant. Het concert wordt 
uitgevoerd door de Fanfare Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’. 
Soliste is de Nuenense zangeres Lise Verheijden. Het wordt een sfeervol 
concert met populaire muziek en kerstnummers. Het concert begint stipt 
om 20.00 uur. 

Fanfare Koninklijke Landmacht
De fanfare verzorgt de muzikale on-
dersteuning van heel veel ceremoniële 
en protocollaire activiteiten in ons 
land. Denk bijvoorbeeld aan optre-
dens voor het Koninklijke Huis, met 
Prinsjesdag, bij beëdigingen, com-
mando-overdrachten en herdenkin-
gen. 

Soliste Lise Verheijden
Tijdens het benefietconcert treedt de 
22-jarige Lise Verheijden uit Nuenen 
op als vocaal soliste. Lise heeft een ge-
weldig mooie stem en een krachtige 
uitstraling. Ze treedt vaak op in de re-
gio en zingt graag sfeervolle ballads 
van onder andere Celine Dion, Mariah 
Carey, en Ilse de Lange. Maar ook 
dansnummers van bijvoorbeeld Sha-

kira, Irena Cara, Whitney Houston en 
de Pointer Sisters.

Goede doel: WensAmbulance Bra-
bant
Dankzij de belangeloze inzet van de 
Koninklijke Landmacht gaat de op-
brengst van deze avond in zijn geheel 
naar WensAmbulance Brabant die 
zich inzet om mensen in de laatste le-
vensfase nog één keer naar hun favo-
riete plek te brengen, met professio-
nele begeleiding. 

Toegang tot het concert
Kaarten voor het concert kosten € 15,- 
per stuk. Dat is inclusief een kop koffie/
thee voor aanvang. De kaarten zijn te 
bestellen door een e-mail te sturen naar 
lionskerstconcert@onsbrabantnet.nl

Seniorenvereniging KBO 
Lieshout in de feestmaand
De decembermaand staat bij Seniorenvereniging KBO Lieshout in het teken 
van het naderende kerstfeest. Op het programma staan activiteiten als een 
dagreis naar een kerstmarkt, een workshop bloemschikken en een gezellige 
kerstmiddag. Voor de activiteiten kan men zich aanmelden bij De Inloop, 
iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in het Dorpshuis.

Kerstmarkt in Aken 
De kerstmarktreis gaat dit jaar naar Aken 
en is gepland op donderdag 11 decem-
ber. Behalve de Kerstmarkt staat er voor 
belangstellenden ook een bezoek met 
gids aan de schitterende Dom van Aken 
op het programma. De dag zal worden 
besloten met een gezamenlijk diner.

Workshop kerstbloemstukken maken
Onder leiding van de bloemist van 
Bloemend in de Dorpsstraat, Ralph 
Bertens, gaan deelnemers aan de slag. 
De kerstworkshop is op dinsdagavond 
9 december in het Dorpshuis. Aan-
vang 19.00 uur. Bloemist Bertens zorgt 
voor alle bloemen en verdere beno-
digdheden. Hij vraagt de deelnemers 
wel zelf een mesje en/of snoeischaar 
mee te brengen. De kosten zijn € 22,50. 
Het aantal deelnemers is beperkt.

Kerstviering
De kerstviering is dit jaar op dinsdag 
16 december in Zaal de Koekoek. Pas-

tor Wester spreekt een kerstbood-
schap uit en er is twee maal een optre-
den van Waizenutmar. De middag 
wordt besloten met de gezamenlijke 
kerstmaaltijd. De zaal gaat om 13.30 
open, het programma begint om 14.00 
uur. Kosten zijn € 10,- per persoon.

Bonte avond
Op zaterdag 17 januari 2015 is er een 
speciale Bonte Avond voor vijftig 
plussers met optredens van de kletsers 
Maikel van de Berg, Robert van La-
moen en Frank Schrijen. Het amuse-
ment wordt verzorgd door Melissa en 
Ilse, Dit is Ut en Erpel Uit Ut Zekske. 
Entree is € 5,-. 

Kerststukken maken voor zieke leden 
en voor de loterij is inmiddels een tra-
ditie bij KBO Lieshout. Op maandag-
ochtend 15 december gaan de vrijwil-
ligers om 10.00 uur aan de slag bij Jo 
van den Biggelaar. Inlichtingen bij Jo 
van den Biggelaar, tel. 0499-422117.

Provincie biedt Brabanders 
nieuwjaarsconcerten aan
 
Traditiegetrouw biedt het provinciebestuur van Noord-Brabant de inwo-
ners van de provincie  elk jaar nieuwjaarsconcerten aan. Het concert wordt, 
ook volgens traditie, gegeven door de philharmonie zuidnederland, het 
orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants Orkest en het 
Limburgs Symfonie Orkest. De uitgifte van de gratis kaarten start donder-
dag 27 november. De drie concerten om de start van 2015 te vieren, zijn in 
het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch ( zondag 4 januari om 14.00 uur), in 
de Concertzaal Tilburg (dinsdag 6 januari om 20.30 uur) en in het Chassë 
Theater in Breda (zaterdag 10 januari om 20.00 uur).

Programma
In het nieuwjaarsconcert deze keer 
muziek van onder andere Pablo de Sa-
rasate, Henriek Wieniawski, Franz von 
Suppé en heel veel muziek van Johan 
Strauss jr. Het orkest staat tijdens de 
nieuwjaarsconcerten onder leiding 
van Pieter-Jelle de Boer.  Er is een be-
langrijke rol weggelegd voor stervio-
liste Lisa Jacobs. De kaartuitgifte voor 
alle concerten start op donderdag 27 
november. Per adres kunnen twee gra-

tis kaarten gereserveerd worden. 
Kaarten voor het concert in  Til-
burg zijn vanaf 10.00 uur te bestellen 
via  www.theaterstilburg.nl of vanaf 
12.00 uur aan de balie van Theaters 
Tilburg, Louis Bouwmeesterplein 1. 
Kaarten voor het concert in ’s-Herto-
genbosch en het concert in Breda zijn 
vanaf 11.00 uur te bestellen via  www.
chasse.nl.
Meer informatie: 
www.philharmoniezuidnederland.nl

Schoolvolleybaltoernooi opnieuw succes

Rikken bij de Supportersclub 
RKSV Nuenen 
Gerard van Orsouw 
winnaar zesde rik 
avond
Afgelopen vrijdag, een en twintig no-
vember werd de zesde ronde gespeeld 
van het rik concours 2014-2015 bij de 
RKSV Nuenen. Met de contouren van 
het uitstekend verlopen Sint Nicolaas 
gebeuren nog duidelijk zichtbaar, 
werd aangevangen voor de zesde rik 
avond in het sfeervolle home van Bart 
en Marina.

Met een matige eerste ronde en een 
gelijkopgaande strijd was het Barry 
van Dun die de pauze inging als leider 
met een score van 47 punten. Na de 
pauze werd er feller gestreden voor de 
punten en het lukte Gerard van Or-
souw om als trouwe deelnemer en nog 
nooit winnaar van een prijs, eindelijk 
om als nummer één te eindigen en 
met een score van 92 punten bleef hij 
Leo Arts met 66 punten ruim voor. De 
hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Bart van de Ven.

Vrijdag 28 november is weer de vol-
gende rik avond aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden. Vrijdag 5 december 
komt te vervallen in verband met pak-
jesavond. Locatie ‘Oude Landen’ Pas-
toorsmast 14 Nuenen. Voor informa-
tie: 06 10289797 of 06 40320419.

Uitslag vrijdag 14 november 
 1 Gerard van Orsouw 92 punten
 2 Leo Arts  66 punten
 3 Hub Marquenie 64 punten
 4 Barry van Dun  59 punten
 5 Rinus van Gastel 57 punten
 6 Hans de Haas  51 punten
 7 Antoon Hurkmans 46 punten
 8 Jan Huijbers  46 Punten
 9 Loek Heijster  45 punten
10 Hans de Vries  43 punten

Woensdag 19 november werd het (jaarlijkse) scholenvolleybaltoernooi weer 
gehouden in de Hongerman. De sportraad van de Nuenense basisscholen 
organiseerde het toernooi, met ondersteuning van volleybalvereniging 
Nuvo'68. Nuvo'68 regelde een professionele volleybaltrainer, die tijdens de 
gymlessen de leerkracht kon ondersteunen en de kinderen de eerste begin-
selen van de volleybaltechnieken bij bracht.

Tijdens het toernooi werden de wed-
strijden gefloten door vrijwilligers van 
Nuvo'68. Ouders en leerkrachten had-
den de tijd om de teams te coachen en 
te stimuleren tot een goede pot volley-
bal. Ondanks het feit dat volleybal een 
hele technische sport is, wordt het ni-

veau ieder jaar hoger. De school ‘Heu-
velrijk’ ging voor de tweede keer op rij 
er met de hoofdprijs van door. Het en-
thousiasme dat alle kinderen lieten 
horen bij de prijsuitreiking, maakt dat 
er op een hele geslaagde middag terug 
gekeken kan worden. Voor alle Nue-

nense kinderen die eens willen komen 
meetrainen, geeft Nuvo'68 tot aan de 
kerstvakantie open trainingen weg. Je 
bent van harte welkom op woensdag 
van 17.00-18.30u in de Hongerman 
(meisjes) of op donderdag in de gym-
zaal van het Pleincollege van 17.00-
18.30u hier trainen de jongens en 
wordt er extra aandacht gegeven aan 
smashbal een leuke variant op het vol-
leybal, speciaal ontwikkelt voor jon-
gens. Graag tot ziens op één van de 
trainingen!
Voor meer info: mini@nuvo68.nl

Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 30 november nieuw in het programma Nuenen-Nu:

- Het woonwagenkamp Kremersbos wint prijs voor het mooiste, leukste en 
muzikaalste kamp van Nederland, volgens RadioNL en TV Oranje 

- 17-jarige Marjolein Schroer start eigen winkel ‘Bij Paris’
- Zingerij Dwarsgetuigd presenteert nieuwe cd: ‘Nuenen aan Zee’
- Nuenense galerie en kunsthandel Art Dumay houdt taxatiedagen
- Nieuw raadslid: Frank Huijink (PvdA)
- Biografie van een dorp: Een stukske Gerwen, windmolen De Roosdonck

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

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

Stapels schoenendozen   
met cadeaus in Eindhoven
Bij de H.H. Hartenkerk aan de Mendelsohnlaan 190 in Eindhoven kan 
iedereen in de omgeving van Eindhoven van 26 t/m 29 november schoenen-
dozen voor Edukans Schoenmaatjes inleveren. De versierde en gevulde 
schoenendozen gaan als cadeau naar kansarme kinderen in Afrika, Azië en 
Oost-Europa. Elk jaar doen veel scholen, kerken en verenigingen in Eindho-
ven en omstreken mee met Schoenmaatjes.

Edukans
Schoenmaatjes is een actie van Edu-
kans, een ontwikkelingsorganisatie 
gericht op onderwijs. Edukans helpt in 
ontwikkelingslanden kansarme kinde-
ren naar school. Daarnaast organi-
seert Edukans scholenacties om kin-
deren in Nederland te betrekken bij 
ontwikkelingssamenwerking.
 

Meedoen
Deelnemers kunnen zich via edukans.
nl/schoenmaatjes opgeven. Ze kun-
nen ook gratis standaard schoenendo-
zen bestellen. De actie loopt tot de 
kerstvakantie.
U kunt ook vrijwilliger worden. www.
edukans.nl/schoenmaatjes. U kunt ook 
bellen met Edukans, tel.(033) 460 60 10.
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terug gaan brengen naar 
Sinterklaas? Als jij dat wilt 
moet je wel heel sterk zijn 
en kun je met ons mee. Op 
zaterdag 29 november a.s. 
komt Sinterklaas van 12.00 
tot 13.00 uur in het Parkhof in Nuenen, waar zijn troon en 
zijn echte zwartepieten zijn. Het boek is heel zwaar dus wil jij het mee 
dragen, kom dan om 11.45 uur naar Restaurant de Zonnewende en 
wie weet kan jij dan het grote boek samen met Luuk en Saar naar de 
Sint in het Parkhof brengen. Oh ja, en wil je meer lezen over ons avon-
tuur, lees dan verder op onze website. 

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

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 32.2

“Luuk en Saar hebben jullie hulp nodig!”
Deel 32.1 

Hallo Lindekids, We hebben jullie hulp nodig want er is iets helemaal 
mis gegaan!
Vorige week vertelden we jullie dat we hulppietjes waren geworden, 
maar er is een piet geweest die iets helemaal verkeerd heeft gedaan.
Ook vertelden we jullie dat het kleine pietje (Foppiet) zei dat we onze 
schoen mochten zetten. Nou kijk maar eens wat wij in ons laarsje heb-

ben gevonden. Een heel groot 
pak! Maar niet zomaar een pak! 
Kijk maar eens. Een hulppiet 
heeft de fout gemaakt om niet 
iets van ons lijstje te geven, 
maar heeft per ongeluk het 
grote boek van Sinterklaas in-
gepakt. Wie van jullie wil er sa-
men met ons het grote boek 

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

BS Heuvelrijk 
opnieuw eerste bij volleybal!
Op woensdag 19 november vond het interscolaire volleybaltoernooi voor 
groep 7/8 plaats in De Hongerman in Nuenen. Er deden acht scholen mee 
met in totaal 32 teams. Brede school Heuvelrijk won net als vorig jaar de 
eerste prijs.

Volleybal voor jeugd wordt gespeeld 
volgens de principes van Cool Moves 
Volley (CMV), in teams van 4 spelers. 
Het interscolaire toernooi werd ge-
speeld op CMV niveau 4. Hierbij wor-
den al veel volleybaltechnieken ge-
bruikt zoals passen, bovenhandse 
techniek en serveren.
De scholen hadden zich goed voorbe-
reid op het toernooi. In samenwerking 
met volleybalvereniging Nuvo '68 was 
er een trainer geregeld van de Neder-
landse Volleybalbond (Nevobo). Die 
heeft op een aantal scholen tijdens de 
gymles volleybaltraining gegeven, om 
de kinderen te laten kennismaken met 
de technieken en spelregels van CMV. 
Op andere scholen, zoals Heuvelrijk, 
werd de training gegeven door volley-
ballende ouders.
Het resultaat was dat de teams erg aan 

elkaar gewaagd waren. Het waren span-
nende wedstrijden, waarvan sommige 
maar met één punt verschil werden ge-
wonnen. Met hulp van de (jeugd)leden 
en trainers van Nuvo '68, die de rol van 
scheidsrechter op zich hadden geno-
men, werd de strijd in sportieve banen 
geleid.
De vier teams van het winnende Heu-
velrijk werden gevormd door Fieke, Jiji, 
Marjolein, Chanty, Julian, Lowieno, Re-
becca, Nina, Tom en Eline uit groep 8 
en door Lieke, Lotte, Anne, Janne, 
Freek, Ingrid, Jasper, James, Willem en 
Tess uit groep 7. Alle teams hebben 
zeer sportief gespeeld en elkaar onder-
ling aangemoedigd. Er hing een gezelli-
ge sfeer en tot op het moment van de 
prijsuitreiking bleef het spannend wie 
er uiteindelijk met de grootste beker 
naar huis mocht gaan.

Sinterklaas enthousiast 
ontvangen in Gerwen
Alles zat deze zonnige zondag mee. Het weer was fantastisch, de paarden 
vonden het leuk om Sinterklaas door Gerwen te begeleiden, Drumfanfare 
Jong Leven speelde een vrolijke noot, de pieten waren enthousiast, de Sint 
straalde en er waren heel veel blije kinderen!

pieten waren nog bezig met de voor-
bereiding van het welkomstdansje 
voor de Sint. Toen de Sint eindelijk 
binnen mocht komen, kon het feest 
echt van start gaan. Alle kinderen en 
de pieten stonden op het podium of 
de catwalk om Sint een dansend wel-
kom te geven!

Wat hadden enkele pieten toch mooie 
nieuwe pakken aan en wat konden ve-
len van hen goed dansen en zingen! 
Het was echt een groot dans- en show-
feest dit jaar! Zelfs de polonaise werd 
niet overgeslagen. Uiteraard ging Sin-
terklaas voorop! Op het nummer van 
Sinterklaas Boot, gingen de pieten met 
een grote geknutselde boot de tent 
door!

Veel kinderen hadden de kleur-/
knutselplaat ‘Pimp je Piet’ ingeleverd. 
Wat een prachtige kostuums hadden 
zij voor de pieten ontworpen! Er wa-
ren maar liefs 6 prijswinnaars! Wie 
weet loopt er volgend jaar een piet in 
het door een kind ontworpen pie-
tenoutfit?!

De organisatie van Sint In Gerwen wil 
nog een speciaal woord van dank rich-
ten tot de koetsier, Theo Knoops, die 
Sinterklaas in zijn mooie koets door 
Gerwen heeft gereden. Ook een dank-
jewel voor CV De Narre-Kappen, om-
dat Sinterklaas weer van hun tent ge-
bruik mocht maken. En natuurlijk een 
bedankje voor alle vrijwilligers, die 
ervoor gezorgd hebben dat dit feest 
weer een succes was!

Advertorial

Nuenenaar 
Piet Doorakkers exposeert 
in grote kerk van Breda
De 82-jarige Nuenense amateurschilder exposeert 
op zondag 30 november tijdens de NOW Art Fair in de 
Grote Kerk in Breda, zijn geboortestad. Piet, alias Pietanja,  is samen met 
200 kunstenaars uit heel Nederland, met zijn werken geselecteerd door de 
commissie die jaarlijks verantwoordelijk is voor de uitgifte van het Jaarboek 
Kunstenaars 2014. 75 kunstenaars zullen die dag hun werken exposeren. 

Piet nodigt graag vrienden, bekenden en iedereen die geïnteresseerd is in kunst 
uit om een kijkje te komen nemen. En Breda is natuurlijk een mooie stad om een 
middag te vertoeven! Graag had Piet persoonlijke uitnodigingen verzonden zo-
als velen van hem gewend zijn. Maar door zijn gezondheid was deelname aan de 
expositie vanwege de belasting niet helemaal zeker.
Wanneer: zondag 30 november 2014. Tijd: 12.30 tot 17.30. Locatie: Grote kerk 
Breda, Kerkplein 2 4811 XT BREDA. 
Kijk voor meer informatie op: www.nowartfair.nl of www.jaarboekkunstenaars.nl
Piet heeft een paar gratis toegangs- en kortingskaarten beschikbaar. Heeft u 
hierin interesse neem dan even contact op met Piet via 06  22324899. U kunt dan 
een afspraak maken om de kaarten bij Piet te komen afhalen. Als u Piet een be-
richtje wilt sturen kan dat via Breda@pietdoorakkers.nl

40 jaar  
Strabrecht  
College:   
lustrumboek
Ter gelegenheid van het veertigjarig 
jubileum van het Strabrecht College is 
een lustrumboek uitgebracht, getiteld 
‘Gezichten van een school’. Het vertelt 
de geschiedenis van de school aan de 
hand van de portretten die Willem van 
der Velden, oud-handvaardigheiddo-
cent, tekende van docenten en andere 
medewerkers die de school de afgelo-
pen decennia hebben verlaten.

Daarnaast bevat het boek artikelen ge-
schreven door oud-leerlingen, oud-
docenten en andere personen die be-
langrijk zijn geweest voor de school. 
Het boek is te koop bij het Strabrecht 
College te Geldrop en in de boekhan-
dels van Geldrop, Mierlo, Heeze en 
Nuenen.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Om 11.00 uur kwam Sinterklaas 
Gerwen binnen. Langs de route ston-
den vele vrolijke kinderen, die alle-
maal achter de stoet aansloten om 
met z'n allen naar de feesttent te 

gaan. Enkele pieten waren Gerwen al 
ingegaan om samen met de kinderen 
op Sinterklaas te wachten. Bij de tent 
aangekomen moest de Sint nog even 
wachten. Want de kinderen en de 
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600 straatnamen op een rij 

Alle straatnamen van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten 
geboekt
Deze week verschijnt het geheel vernieuwde en geactualiseerde boek ‘De 
straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, inclusief Eeneind en 
Eckart’. In deze uitgave van Heemkundekring De Drijehornick wordt elke 
straat in Nuenen, Eeneind, Gerwen en Nederwetten beschreven. Het is een 
boeiend boek voor iedereen die iets meer van zijn of haar woonomgeving 
wil weten. Er staat vermeld wanneer de straat zijn naam heeft gekregen en 
wat de achtergrond is van deze naam. Bovendien is deze uitgave met zo’n 
150 foto’s rijk geïllustreerd. Samensteller Roland van Pareren laat ruim 600 
straatnamen de revue passeren. 

Derde druk
Al in 1976 verscheen de eerste uitgave 
van het straatnamenboekje. In 1988 
was door de snelle groei van de ge-
meente en daarmee de uitbreiding van 
het aantal straten, een tweede herzie-
ne druk noodzakelijk. De nieuwe, in-
middels derde en geheel herziene en 
geactualiseerde druk telt echter aan-
zienlijk meer pagina’s. Het aantal stra-
ten in Nuenen, Eeneind, Gerwen en 
Nederwetten is in 25 jaar namelijk 
aanzienlijk toegenomen. Bovendien 
heeft het gemeentebestuur inmiddels 
ook veel wegen en paden in het bui-
tengebied van een straatnaam voor-
zien. Onlangs hebben de wegen en 
paden in het Nuenens Broek en het 

Wettens Broek en in het gebied Olen 
afzonderlijke straatnamen gekregen.

Eckart
Omdat Eckart tussen 1810 en 1821 
deel heeft uitgemaakt van de voorma-
lige gemeente Nederwetten-Eckart 
zijn ook de straatnamen van Eckart 
opgenomen. Het betreft de straten die 
deel uitmaken van de Eckartse wijken 
Oude Gracht en De Luytelaer. Ook de 
straatnamen rond kasteel Eckart op 
het terrein van Lunetzorg zijn in de 
nieuwe uitgave opgenomen. De Nue-
nense heemkundekring heeft op ver-
zoek van Lunetzorg geadviseerd bij de 
straatnaamgeving voor het Woonpark 
Eckartdal.

Straatnamenboekje 2014 omslag 12mm.indd   1
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Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Luistruik…  wordt vervolgd…..

Column van Cees 

Ruit nog lang niet Vierkant Rond
Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Voorpaginanieuws: de Ruit om Eindhoven is nog lang niet rond. Ook al komt 
de overheid met 271 miljoen euro over de brug, dan is het nog een lange weg 
te gaan tot de Ruit er ligt. Het regionale dagblad heeft een Ganzenbordspel 
laten maken van de Ruit. Het gaat over nog meer asfalt in onze regio, asfalt 
dat op het grondgebied van onze mooie gemeente uitgestort dreigt te gaan 
worden. Dwars door het idyllische Dommeldal bij Nederwetten, dwars door 
Hooidonk, dwars door de Stad van Gerwen. Vandaag, donderdag 27 novem-
ber beslist de politiek in Den Haag of dat geld, ruim een kwart miljard euro, 
beschikbaar komt voor de aanleg van die vierbaanse asfaltbaan, ook wel aan-
geduid met de Ruit. Kartrekker van die 4-baansautoweg is Ruit van Heugten, 
CDA-gedeputeerde van onze provincie. Vandaar  de naam Ruit voor die 
4-baansweg, die ook wel iets weg heeft van een ruit. Die kwart miljard euro 
is bij lange na niet genoeg geld voor al dat asfalt. Een klein rekensommetje 
komt uit op afgerond vier keer dat geldbedrag: één miljard euro!

Het gaat al jaren over de Ruit. En er 
zijn steeds meer mensen die het niet 
zo’n slim plannetje vinden om zoveel 
geld uit te geven voor nog meer asfalt. 
Het gemeentebestuur van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten is vierkant 
tegen en heeft geen euro beschikbaar 
voor die 4-baansweg. Ook buurge-
meente Laarbeek ziet de Ruit niet zit-
ten en de grootste gemeente in onze 
regio, Eindhoven, ook al niet. En zoals 
de Ruit nu op papier staat zijn ook de 
gemeentebesturen van Helmond en 
Son en Breugel tegen.
De Ruit Rond? Vierkant tegen dus, en 
niet alleen genoemde gemeentebestu-
ren zijn tegen. Vierkant-tegen-de-Ruit 
zijn ook diverse maatschappelijke or-
ganisaties en instanties, een kleine 
greep hieruit: Nederwetten-Zegt-
Nee, IVN Nuenen, Dorpsraad Ger-
wen, Brabants Landschap, Brabantse 
Milieufederatie, Staatsbosbeheer, 
Fietsersbond Noord-Brabant, Het 
Groen Hart Brabant, Trefpunt Groen 
Eindhoven, Werkgroep Natuurbe-
houd en Milieubeheer en Dorpsraad 
Lieshout. Te veel om allemaal op te 
schrijven hier.
Meer asfalt of behoud natuur en land-
schap? Is de bereikbaarheid van onze 
regio alleen te garanderen door meer 
asfalt of zijn er ook andere oplossin-
gen mogelijk? Meer asfalt gaat in ieder 
geval ten koste van de leefbaarheid in 
dit gebied. Kunnen wij hier blijven 
wonen in een aantrekkelijke leefom-
geving of wordt natuur en landschap 
opgeofferd voor meer asfalt? Ruit van 
Heugten wil koste wat kost de vier-
baans-asfalt-Ruit doordrukken en an-
dere bestuurders en ook maatschap-
pelijke instanties denken dat er wel 
slimme en duurzame oplossingen mo-
gelijk zijn. Gebruik die 271 miljoen 

euro en eventueel ook nog meer Es-
sent-geld voor het verbeteren van de 
bestaande wegen zoals de A67 en A58 
en de N279. Deze verbeteringen kun-
nen al snel uitgevoerd worden. Moch-
ten er dan nog knelpunten zijn dan 
kunnen slimme mobiliteitsoplossin-
gen ingezet worden. Brainportregio 
Eindhoven blinkt uit met innovatie, 
automotive, design. Dat moet toch wel 
slimme en duurzame toepassingen 
opleveren. Meer asfalt leidt tot minder 
natuur, minder landschap, minder 
leefbaarheid.
De Ruit al Rond, Vierkant tegen…….. 
Dat doet mij denken aan Vierkant 
Rond, de Nuenense carnavalskapel die 
Braziliaans slagwerk weet te combine-
ren met gezellige blaasmuziek. Muzi-
kaal leider is Wil en als hij op zijn fluit-
je blaast en vier vingers in de lucht 
steekt dan is het dus duidelijk: de Ruit 
is nog lang niet Vierkant Rond! Nu het 
hier toch over de Ruit gaat: Vincent 
van Gogh zou tegenstander van de 
Ruit zijn.

Actueel
Een boek waarin straatnamen worden 
beschreven kan nooit een afgesloten 
hoofdstuk zijn. Het is slechts een mo-
mentopname. In de nabije toekomst 
zullen de aan te leggen straten in de 
tweede fase van het plan Nuenen-
West namen moeten krijgen. Ook zijn 
er ongetwijfeld nog naamloze voet- en 
fietspaden die van een naam zullen 
worden voorzien. Uitbreidingen in 
Gerwen en Nederwetten zullen er op 
langere termijn ook komen. Het nieu-
we straatnamenboek blijft echter ac-
tueel omdat tussentijdse wijzigingen 
en aanvullingen gepubliceerd zullen 
worden op de website van heemkun-
dekring De Drijehornickels: 
www.heemkundekringnuenen.nl.

Lage prijs
‘De straatnamen van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, inclusief Eeneind en 
Eckart’ is verkrijgbaar bij boekhandel 
Van de Moosdijk, Parkhof en kantoor-
boekhandel Risjamo, Kernkwartier. 
De winkelprijs is € 9,95.
Heemkundekring De Drijehornick heeft 
bewust gekozen voor een lage prijs om 
een zo breed mogelijk publiek in Nue-
nen c.a. te kunnen bereiken. Als cultuur-
historische vereniging wil zij graag hun 
kennis aan de inwoners van onze ge-
meente overdragen. De uitgave van het 
straatnamenboek kan gefinancierd wor-
den dankzij de steun van de Stichting 
Cultuurfonds Nico en Zingra Nagegaal-
Geerts. Drukkerij Messerschmidt heeft 
het drukwerk verzorgd en voor de op-
maak en lay-out tekenden Herman Bulle 
en Piet van den Heuvel van de heem-
kundekring.

Signeren 
Samensteller Roland van Pareren is 
zaterdag 29 november tussen 13.00 
uur en 16.00 uur aanwezig bij boek-
handel Van de Moosdijk, waar hij het 
boek zal signeren. 

Auteur van het straatnamenboek Roland van Pareren actief als wethouder (o.a. 
straatnaamgeving). Hier in actie samen met gemeentewerker Sjaak Engelen (met gele 
jas) bij de start van het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan aan de Willem Sen-
gershof in Nederwetten [foto: Studio BM, september 1992]. Tweede herziene druk uit 1988.

Computercafé Nuenen in december
In het Computercafé van SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek Dommeldal 
vinden in komende weken alweer de laatste presentaties van dit jaar plaats. 
Halverwege januari wordt er gelukkig weer gestart met een nieuwe reeks van 
10 bijeenkomsten op de donderdagochtend. De agenda voor december ziet 
er als volgt uit:

4 dec. Excel
Het programma Excel kan berekenin-
gen maken, gegevens bijhouden en 
bewerken. In het Computercafé laten 
we wat mogelijkheden zien.

11 dec. iPad
Haal meer uit uw iPad tablet: tips en 
trucs voor het gebruik van het tablet 
en handige, nuttige en leuke toepas-
singen (apps).

18 dec. Mobiel bankieren
Internet bankieren via de app op ta-

blet of smartphone is gemakkelijk en 
snel. Het Computercafé leert u hoe 
het werkt en waar u op moet letten.

Zoals gebruikelijk staat om 9.00 uur de 
koffie klaar en start de inleiding om 
9.30 uur, waarna er weer volop ruimte 
is voor vragen en oefeningen. De bij-
eenkomsten zijn voor iedereen toegan-
kelijk en de entree bedraagt € 3,50. Het 
Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).

Sint cadeau voor Vincentre

“Dat komt goed uit, want het is een ex-
tra service voor onze bezoekers. On-
verwachte service die ook nog eens van 
hoge kwaliteit is, wordt altijd gewaar-
deerd. Net voordat het Van Goghjaar 
2015 begint en we veel extra bezoekers 
verwachten, is dit een mooi cadeau van 
de Sint” zegt directeur Simone van der 

Heiden. Bezoekers, die nu Vincentre 
uitlopen hoeven niet meer te verande-
ren van netwerk als ze buiten staan. Zo 
is er bijvoorbeeld de Layar app van Van 
Gogh Brabant die op je smartphone 
van alles vertelt over de pastorie. Dat 
gaat nu een stuk sneller. 

Het Free WiFi Nuenen netwerk is be-
schikbaar van het Park tot aan de Linde-
boom. Juist een stuk van Nuenen waar 
veel bezoekers van het Vincentre lopen. 
“Voor onze vrijwilligers in het Vincen-
tre is het Free WiFi Nuenen netwerk 
ook een verbetering. Tot nu toe waren 
er twee netwerken binnen Vincentre. 
Met dit Free WiFi gaat alles een stuk 
sneller”, zegt Simone van der Heiden.
Op weg van Eindhoven naar huis zijn er 
veel passanten, die in Nuenen hun da-

Een mooi cadeau kreeg het Vincentre met Sinterklaas: een gratis installatie 
en aansluiting op Free WiFi Nuenen. Een geschenk van de Sint in samenwer-
king met de Coöperatie OnsNet Nuenen U.A., OnsBrabantNet en IT Pro. 

Een advertentie op LEDschermen.

gelijkse inkopen doen. Een doelgroep 
die graag continu online wil blijven. 
Daarom wordt er ook geadverteerd met 
Free WiFi op de grote LEDschermen bij 
de invalswegen van Nuenen.

De Zonnebloem 
De Zonnebloem afd. Nuenen wil graag 
haar sponsoren van dit jaar langs deze 
weg bedanken voor hun financiële bij-
dragen. Onze sponsoren zijn Bridge-
club Common Sense, Woningbouw-
vereniging Helpt Elkander, Broeders 
van Joannes de Deo en Kruisvereni-
ging Nuenen c.a. Door hun steun heb-
ben wij dit jaar weer een aantal mooie 
activiteiten kunnen organiseren voor 
onze gasten. 

Bedankt!
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Onderteken de petitie van 
Amnesty
SOS Europa:  
Eerst mensen,  
dan grenzen!
Jaarlijks worden miljoenen mensen 
door oorlogen, vervolging en armoede 
gedwongen hun huis en land te verla-
ten. Slechts een klein deel van hen 
zoekt toevlucht en een beter leven in 
de Europese Unie.

Maar de EU-landen doen steeds meer 
om deze mensen buiten de grenzen te 
houden. Daardoor wordt de oversteek 
alleen maar gevaarlijker. In 2014 al-
leen al zijn enkele duizenden mensen 
op de Middellandse Zee omgekomen 
of vermist geraakt. Europa kan deze 
tragedie voor haar kust niet negeren!
Roep de Europese leiders, onder wie 
premier Rutte en staatssecretaris Tee-
ven, op mensenlevens te redden, door:
met alle EU-landen gezamenlijk de 
zoek- en reddingsoperaties op zee uit 
te breiden;
meer veilige en legale routes naar Europa 
te bieden voor mensen die op de vlucht 
zijn voor conflicten en vervolging.

Hans Koch, 
lid Amnesty Werkgroep Nuenen

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.

Vorige week riep Hennie Merks uit Gerwen op dat politici niet meer in de krant 
moeten discussiëren, maar in de raadszaal. Ik vind dat de krant veel meer poli-
tieke onderwerpen moet aansnijden, om alle Nuenenaren te informeren waar 
onze politici een keuze over maken, of dat ze dat juist niet doen.
Laten we blij zijn dat er nog een Nuenense gemeenteraad is waar over moeilijke 
keuzes gedebatteerd wordt.

In Eindhoven moeten burgers naar een buurt-ambtenaar, en die gaat zijn gang, 
geen debat mogelijk.

In Nuenen zijn veel te weinig mensen met politiek bezig, daardoor worden onze 
politici te weinig gecorrigeerd.

Veel meer Nuenenaren moeten lid worden van een politieke partij, geheel naar 
eigen keuze, om daar, in debat met anderen, hun Volksvertegenwoordigers de goe-
de kant op te sturen. Door de decentralisatie en bezuiniging vanuit de Haagse 
politiek, krijgt het gemeente bestuur veel meer te besturen. En zal ze te veel ruzie 
maken en daardoor te weinig besturen, is dat in het nadeel van alle Nuenenaren. 
Dat merken we nu bijvoorbeeld aan de veel te hoge WOZ belasting.

Onze ruziënde Volksvertegenwoordigers hebben een corrigerende hand nodig, die 
van u. Kijk wat ze doen, waar ze ruzie over maken, en wat u vindt dat ze eigenlijk 
zouden moeten doen. En zeg dat dan. Welke onderwerpen ze meer aandacht moe-
ten geven, die door het ruziën te weinig aandacht krijgen. Stuur ze e-mails, schrijf 
in de krant, luister naar hun antwoorden, en stuur ze de goede kant op. Onze ge-
meenteraadsleden kunnen het niet in hun eentje, dat blijkt wel uit het ruziën.
Welke kant wilt u dat de gemeente op gaat? Dat mailt u aan de partij, of politicus 
naar keuze. En niet een keer, maar elk jaar een paar keer.

 
Met vriendelijke groet, Henk Daalder, Sellesakker 6, Gerwen.

Gerwen, het dorp waar de gemeente 5 ton te veel in de ‘reconstructie’ 
van de Gerwense weg stopte.

In Rond de Linde nummer 47 las ik de ingezonden brief van Hennie Merks. Ik ben 
het hier 100 % mee eens. Gebruiken we de rubriek Ingezonden brieven alleen nog 
maar om onze politieke partijen hun gal te laten spugen en om de ander af te zei-
ken of gaan we het weer gebruiken waar het volgens mij ooit voor bedoeld is ge-
weest : leuke, grappige, ontroerende, trieste gebeurtenissen in onze gemeente? 
Ik kijk altijd uit naar Rond de Linde, laten we zorgen dat dit zo blijft.

 
Arnold Smits, Voirt 54, Nuenen

Geachte B en W
Als bewoner van het buitengebied ‘Het Broek’ betreur ik ten zeerste de inperking 
van het honden losloopgebied (zie bordje op de Helsestraat tegenover Kuilen).

Wat de gemeente vraagt doen wij. Netjes plastic van vuil scheiden, de groenbak 
aanbieden met daarin hapklare brokken, enz. enz. Maar de hondenbezitters 
dwars zitten is kennelijk eerste vereiste van onze gemeente, die, zoals de berichten 
luiden, meer met elkaar in de clinch zitten dan goed bestuur ambiëren.
Wij hondenbezitters zijn trots op ons buitengebied, brengen rondzwervend vuil 
naar vuilnisbakjes, maar onze honden mogen niet spelen en rennen in ons buiten-
gebied. Geen mens van de gemeente zie je hier, laat staan politie. En wij moeten 
verhoogde OZB betalen, rioolrecht enz.

Hebben wij dan geen recht om fijn het buitengebied te bewandelen met onze vier-
voeters zonder riem?

En zoals De Telegraaf terecht schrijft: De gemeenten richten steeds vaker een soort 
gemeentepolitie op door stadswachten en andere opsporingsambtenaren aan te 
nemen, gesubsidieerde slenteraars en machtswellustelingen, die ook wel BOA’s ge-
noemd worden. Zou de gemeente zich ook eens moeten bezig houden met het be-
vuilen door paarden op de weg en stoepen.
Geachte B en W, doe daar s.v.p. wat aan i.p.v. ons en onze honden hun pleziertje te 
ontnemen.

Mevr. Roelink-Poillot, Beukenlaan 2, Nuenen.

Website Nuenen West niet zo
Het gemeentebestuur van Nuenen besluit binnenkort over de verplaatsing van 
tuincentrum Coppelmans van de Vorsterdijk naar de Kapperdoesweg in Nuenen-
West. Het nieuwe tuincentrum wordt in het voorstel van B&W meer dan twee 
maal zo groot als de huidige vestiging. Met 12.000 m² BVO moet dit het grootste 
tuincentrum van de regio worden; nog eens fors groter dan het recent geopende 
Intratuin aan de Collse Hoefdijk te Nuenen. 

Buurtbewoners, inwoners van Nuenen, zijn hier faliekant tegen.
Een mega tuincentrum van deze omvang hoort niet in een woonwijk 
Nuenen-West is ontworpen als wijk voor ‘rustig, groen wonen met dorpse kwalitei-
ten’. Nog in 2010 heeft het gemeentebestuur de plannen vastgesteld in een Bestem-
mingsplan. Het is onbegrijpelijk dat er nu een voorstel ligt voor de plaatsing van 
een mega-tuincentrum in dit plan waardoor de totale sfeer en kwaliteit van de 
wijk verandert. 

Consequenties voor buurtbewoners en voor veel andere Nuenenaren zijn van ve-
lerlei aard. Belangrijk zijn in dit verband de extra verkeersstromen die gaan ont-
staan op de (door de komst van de HOV-baan) bij tijden toch al overbelaste Euro-
palaan en op de Panakkers, tegenwoordig Kapperdoesweg geheten. Ook geluid- en 
lichthinder spelen een rol. En de in het plan opgenomen aantallen m² ’s voor ove-
rige detailhandel en Horeca moeten de Nuenense middenstand, die al met leeg-
stand kampt, óók te denken geven.

De gemeente Nuenen heeft op geen enkele wijze inhoudelijk overleg gevoerd over 
de plannen met de buurtbewoners. Een kleine 60 omwonenden hebben gezamen-
lijk een zienswijze op de plannen ingediend bij de gemeente Nuenen. 
Eind vorige week is de website www.nuenenwestnietzo.nl live gegaan. Op deze 
website wordt de ingediende zienswijze toegelicht. Aansluitend zal de komende 
tijd informatie worden gegeven over de actuele voortgang.

J.P. van Reenen, Mauritsgaarde 16, 5671 XM Nuenen

Trends, tips en ontwikkelingen op gebied     
van interieur

Met de deur in huis.
Door: Thea Hollanders

Heerlijk! Nu de dagen wat korter zijn brengen we meer tijd binnenshuis 
door. Zo brengen we ongemerkt heel wat tijd door in de badkamer. In de 
wereld van de badkamerdesign worden woorden als Welness en Thuis-spa 
te pas en onpas gebruikt. Helemaal vreemd is dat niet. Van de badkamer 
willen we graag een fijne plek maken: hier beginnen we en eindigen we ten 
slotte de dag, we starten er en komen er tot rust. 

Met een glazen scheidingswand of schuifdeur creëer je op eenvoudige wijze een 
open slaap- en badruimte die groots aanvoelt en ruim oogt.

Maar hoe creëer je nu een oase van 
rust in je badkamer wanneer er geen 
ruimte of budget is voor een thuis-
sauna, stoombad of supersonische re-
gendouche? Eigenlijk is het helemaal 
niet zo lastig, zo lang je je openstelt 
voor minder voor de hand liggende 
oplossingen en buiten de vier wit be-
tegelde muren van de badkamer-box 
durft te denken. Woon je alleen, of 
met z’n tweeën en ben je in het bezit 
van een kleine badkamer? Weg met 
die deur in huis! Een deur in de badka-
mer is helemaal niet noodzakelijk, en 
al helemaal niet wanneer je badkamer 
aan je slaapkamer grenst. Een deur 
weg halen bespaart al snel ruimte én 
neemt het gevoel van een kleine be-
nauwde ruimte weg. Plaats hiervoor 
in de plaats een prachtige glazen 
schuifdeur. Deze kan natuurlijk ge-
heel of gedeeltelijk van gematteerd 

glas zijn. Helemaal mooi is het wan-
neer je badkamer aan je slaapkamer 
grenst en je deze twee ruimtes met el-
kaar verbind. Er ontstaat een open 
ruimte voor slapen, aankleden, opma-
ken en wassen. Met een glazen schei-
dingswand of schuifdeur creëer je op 
eenvoudige wijze een open slaap- en 
badruimte die groots aanvoelt en 
ruim oogt. En op momenten dat je dat 
wenst kun je de natte ruimte met dou-
che en toilet discreet scheiden van de 
slaapkamer. 

Nu hebben we het wel over het heer-
lijk relaxen in de avonden gehad, maar 
‘s morgens ligt dat vaak toch wel wat 
anders. Super handig als je dan tijdens 
het scheren of opmaken het laatste 
nieuws kunt lezen, het verkeer en 
weer kunt checken of je mail en agen-
da alvast kunt doornemen! Toekomst-

Holiday, Summer en Fiësta zetten de tent    
op zunne kop bij de jeugd in Gerwen

muziek? Zeker niet! Tegenwoordig 
bestaan er badkamerspiegels met 
daarin onzichtbaar een LCD-flats-
creen verwerkt. Zo begin je goed ge-
informeerd aan je dag en weet je met-
een waar de files staan. Zeg nou eens 
eerlijk, is het dan ‘s avonds na een 
lange werkdag niet heerlijk genieten 
in bad met je favoriete film of tv-se-
rie? Met je favoriete muziek op de 
achtergrond even je lichaamsgewicht, 
BMI en bloeddruk checken? Vanuit je 
bad video’s en foto’s bekijken of een 
spelletjesspelen? Niets is te gek, het 
kan allemaal, gewoon heerlijk relaxed!
www.by-holland.nl/blog

Zaterdag 22 november is afscheid genomen van Jeugdprins Marcos, Jeugd-
prinses Sun en Hofdame Shine. Hierna was het tijd te onthullen wie het 
nieuwe jeugdtrio voor 2015 zouden gaan vormen. 

De tent was omgebouwd in een heuse 
camping en na een spectaculair spel 
genaamd ‘wie bouwt de beste en mooi-
ste campingplaats’ werd duidelijk wie 
voor de jeugd van Gerwen de kartrek-
kers van 2015 zouden worden. 

Jeugdprins Holiday, Jeugdprinses Sum-
mer en Adjudant Fiësta gaan er samen 
met hun jeugdraad van 10 een gewel-
dige carnaval van maken onder het 
motto:
‘We zetten de tent op zunne kop’. 

Jeugdprins Holiday heet in het dage-
lijks leven Daan van Erp. Hij is (bijna) 
12 jaar en woont samen met zijn ou-
ders, Pieter en Yvonne en twee broer-
tjes Guus en Teun aan het Alvershool 
4a in Gerwen. Hij komt uit een echte 
carnavalsfamilie. Zijn opa was ooit 
prins (1980), zijn vader was twee keer 
adjudant (2004, 2010) en zijn moeder 
was vroeger jeugdprinses (1983). Zijn 
hobby’s zijn voetbal, drummen en hij 
zit bij Jong Nederland. Hij heeft heel 
veel zin in carnaval. En….We zetten de 
tent op zunne kop. 

Jeugdprinses Summer heet in het da-
gelijks leven Rebecca Slaats. Zij is 12 
jaar. Haar vader heet Glenn, haar 
moeder heet Suzanne en haar zusje 
heet Caitlin. Ze speelt hockey, maar 
houdt ook van voetbal. Ze heeft veel 
zin om samen met jeugdprins Holiday 
en adjudant Fiësta de tent op zunne 
kop te zetten. En ze hoopt dat jullie al-
lemaal naar de tent komen deze car-
naval. 

Adjudant Fiësta heet in het dagelijks 
leven Jos van Lierop. Hij is 13 jaar en 
woont samen met vader Bart, moeder 
Marion en broer Marc aan de Stip-
houtseweg. Zijn grootste hobby is 
voetbal, maar hij vindt Fifa spelen ook 
heel leuk. Verder kletst en voetbalt hij 
graag met zijn vrienden. Dit jaar zet 
hij graag samen met jullie de tent op 
zunne kop en na de carnaval houdt 
deze adjudant Fiësta wel Siësta. Het 
zal ongetwijfeld een gezellige boel 
worden op Camping de lollige nar!

Kienen
Dinsdagavond 2 december organi-
seert de VrouwenVereniging Nuenen-
Gerwen weer een kienavond op het 
Pleincollege. Aanvang 20.00 uur. Ook 
niet leden zijn welkom.
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De fysiotherapeut
Wetenschappelijk   
onderzoek naar   
fysiotherapie bij artrose 
Het NIVEL (Nederlands instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) en 
de Universiteit van Tilburg doen momenteel onderzoek naar het programma e-
Exercise. Er wordt samengewerkt met zo'n 200 fysiotherapeuten.
Het belangrijkste doel van het onderzoek is om een programma te ontwikkelen 
waardoor mensen met artrose meer gaan bewegen en minder klachten ervaren 
in hun dagelijks functioneren. Naast de effectiviteit van e-Exercise wordt er ook 
gekeken naar de financiële kant. Patiënten die meedoen aan het onderzoek krij-
gen vragenlijsten over hun artrose-klachten, de kosten die gemaakt worden 
rondom hun artrose en de hoeveelheid lichaamsbeweging. Dit laatste wordt ook 
gemeten met een beweegmeter.
De deelnemende fysiotherapiepraktijken zijn verdeeld over twee groepen. Een 
deel van de fysiotherapiepraktijken geeft fysiotherapie in combinatie met het 
online programma e-Exercise en een deel van de fysiotherapiepraktijken geeft 
reguliere fysiotherapie. 
Heeft u artrose in uw heup of knie en wilt u graag begeleiding bij het stapsgewijs 
meer gaan bewegen? Mensen met knie- en\of heupartrose (leeftijd 40-80 jaar) 
die graag op een actieve manier met hun artrose willen omgaan, kunnen zich 
aanmelden bij Fysiotherapie Nuenen.

Artrose is een reumatische aandoening waarbij het kraakbeen in kwaliteit achter-
uitgaat en dunner en zachter wordt. Dit proces kan in alle gewrichten optreden, 
maar er zijn gewrichten waarin het vaker voorkomt, zoals knieën, nek, onderrug, 
heupen, duim, vingers en grote teen. In de praktijk kan het gebeuren dat patiën-
ten door deze klachten fysieke activiteit gaan vermijden. Regelmatig bewegen 

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

Al 12 jaar lang licht in donkere dagen    
met Nationaal Ouderenfonds

Kerstfair Lieshout 
Op zondag 14 december zal het centrum van Lieshout met allerlei kraam-
pjes en activiteiten voor het derde jaar op een rij in het teken staan van kerst 
en alle gezelligheid die daarmee gepaard gaat. 

De derde editie van de Lieshoutse 
Kerstfair kan ruim twee maanden 
voorafgaand aan het evenement al re-
kenen op veel belangstelling. Onder-
nemersvereniging Lieshout-Maria-
hout (LIMO) heeft inmiddels een 
aardige naam opgebouwd met haar 
jaarlijks terugkerende evenement: een 
groot gedeelte van de beschikbare 
ruimte is inmiddels vergeven aan lo-
kale en regionale geïnteresseerden die 
hun ambacht of specialiteit daar zul-
len presenteren. 

Christine van den Berg, secretaris van 
de LIMO, legt uit: “Lieshout en de 
aangrenzende gemeentes hebben zo-
veel moois te bieden. Je staat er niet 
altijd bij stil maar er zijn ontzettend 
veel kleine ondernemers en hobbyis-
ten in onze eigen gemeente die de 
meest schitterende producten maken. 
Dat mag gezien worden.” De gehele 
fair is rondom het thema kerst opge-
bouwd. Van den Berg vervolgt: “Met 
de Kerstfair geven we mensen in Laar-
beek en daarbuiten de mogelijkheid 
om in een sfeervolle omgeving te ge-
nieten van allerlei culinaire verrassin-
gen, live muziek en kraampjes waar 
het verhaal achter een ambacht ver-

teld wordt. De decembermaand staat 
voor velen bol van activiteiten. Dan is 
de ongecompliceerde gezelligheid en 
de gastvrijheid van de Kerstfair onge-
twijfeld een welkome afwisseling.”
De Kerstfair vindt plaats op zondag 14 
december van 13.00 uur tot 19.00 uur 
en loopt van de Heuvel tot en met een 
groot gedeelte van de Dorpsstraat. 
Toegang is gratis. Ook voor kinderen 
zijn verschillende attracties en activi-
teiten georganiseerd. Meer informatie 
over de Kerstfair is te vinden op www.
kerstfairlieshout.nl of via Facebook. 
Voor boekingen kan contact opgeno-
men worden met Christine van den 
Berg, via secretariaat@limolaarbeek.
nl of Jenifer Benton, via kerstfairlies-
hout@gmail.com.

Provincie komt extra in actie 
voor bijengezondheid
De provincie trekt € 300.000,- uit om bijengezondheid te verhogen, boven-
op het huidige provinciale en landelijke beleid. Ook komt er een provincia-
le bijenwerkgroep. Dat is het resultaat van de bespreking van twee voorstel-
len over bijen in Provinciale Staten.

‘Brokstukken’ 
gaan wild in 
Het Klooster
Op donderdag 4 december speelt ca-
baretgroep Brokstukken de voorstel-
ling ‘Heavy Balls’ in Het Klooster. Dit 
trio speelt slapstick, zang en typetjes 
in een ongecontroleerde chaos.
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten à € 17,50 inclusief 
een pauzedrankje, te bestellen via 
website www.hetklooster.org of van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via 040-2843399.

Bridgedrive Vrienden van   
De Akkers/Jo van Dijkhof
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerde de Stichting Vrienden 
van de Akkers/Jo van Dijkhof een bridgedrive. Dit jaar op afgelopen zater-
dag 22 november in de Gasterij van de Jo van Dijkhof. Deze altijd gezellige 
bridgedrive was weer een groot succes. Maar liefst 54 bridgeparen hadden 
zich ingeschreven. De organisatie was in handen van Gerard van der Lubbe 
en Jozef de Louw. Er werden 24 spellen gespeeld in 3 lijnen.

De uitslag van de bridgedrive:
In de A-lijn eindigden Annie Verhoe-
ven en Tiny Thijssen op de eerste 
plaats. In de B-lijn: Trees de Greef en 
Trix Verleg. In de C-lijn: Albert Ver-
kuijlen en Elly Drenth.
Per lijn was er nog een prijs voor het 
paar dat het dichtst bij de score van 
49% zat.

Leden van de Stichting zorgden sa-
men met twee fantastische medewer-
kers van de Jo van Dijkhof voor drank-
jes en hapjes. Evert Kielen speelde 

voor aanvang van de drive en na af-
loop op de piano muziek die voor ie-
dereen gezellig en herkenbaar was. 

Scheidend voorzitter van de Stichting 
Vrienden van de Akkers/Jo van Dijk-
hof, Harry Terwisse. opende de mid-
dag. Deze middag stond ook in het te-
ken van het goede doel. Besloten is de 
opbrengst van deze middag, € 800,- te 
gebruiken voor het concert van het 
Lichtstad Revuetheater, dat op 1 fe-
bruari 2015 gehouden wordt voor de 
bewoners van de Jo van Dijkhof.

houdt de gewrichten soepel en de spie-
ren sterk. De fysiotherapeut kan u hel-
pen om stap-voor-stap meer te gaan 
bewegen, rekening houdend met de 
artrose. De aandoening komt vaak 
voor: ongeveer 1,1 miljoen mensen in 
Nederland hebben artrose. Indien u 
geen fysiotherapie in uw aanvullende 
verzekering heeft, komen de fysiothe-
rapiekosten voor eigen rekening.

Voor meer informatie:
Marga Daniels
info@fysiotherapienuenen.nl
Tel.: 040-283.5873

Terwijl kerst een tijd is die veel mensen doorbrengen in gezelschap van vrien-
den en familie, zijn veel ouderen met de feestdagen alleen. Het Nationaal 
Ouderenfonds organiseert daarom dit jaar voor de elfde keer kerstdiners voor 
deze ouderen in samenwerking met Van der Valk. Het kerstdiner in Eindhoven 
wordt gehouden in Hotels & Restaurant Van de Valk Eindhoven op dinsdag-
avond 16 december van 18.00 tot 21.00 uur aan de Aalsterweg in Eindhoven.

Landelijk krijgen ruim 3.000 ouderen 
een volledig verzorgd diner aangeboden. 
Het Nationaal Ouderenfonds organi-
seert deze jaarlijkse diners om de een-
zaamheid onder ouderen tegen te 
gaan. Ruim 420.000 ouderen vieren de 
feestdagen niet, de helft van hen krijgt 
tijdens deze dagen helemaal geen be-
zoek en voelen zich in deze tijd extra 
eenzaam. Via de Thuiszorg, Stichting 

Welzijn Ouderen, kerken, het Rode 
Kruis en de Zonnebloem worden ou-
deren bereikt die in aanmerking ko-
men voor de kerstdiners. Mensen die 
een eenzame ouderen kennen, kun-
nen deze persoon opgeven bij het Na-
tionaal Ouderenfonds. 
De kerstdiners bieden gezelligheid tij-
dens de dagen waarin een grote groep 
ouderen zich extra eenzaam voelt en 

zorgen ook voor meer langdurige con-
tacten. Tijdens de diners leren mensen 
vaak buurtgenoten kennen waar zij 
ook op andere momenten in het jaar 
contact mee hebben. Zo leiden de 
kerstdiners ook op langere termijn tot 
minder eenzaamheid.
De organisatie van de kerstdiners 
wordt mogelijk gemaakt door de inzet 
van veel vrijwilligers. Van der Valk 
sponsort een groot deel van de kosten 
en leden van serviceclub (Lions of Ro-
tary) verzorgen in veel plaatsen het 
vervoer van de ouderen. Bedrijven en 
particulieren kunnen de kerstdiners 
ook sponsoren. Belangstellenden kun-
nen daarvoor contact opnemen met 
het Nationaal Ouderenfonds. 
www.ouderenfonds.nl 

Kerstsamenzang
Het Gerwens Gemengd Koor en de 
Gerwense Dorpsmuzikanten organi-
seren een Kerstsamenzang op Zondag 
14 december Het Gerwens Gemengd 
Koor staat onder leiding van Tom Su-
ters en op piano: Ton Toirkens. De 
Gerwense Dorpsmuzikanten staan 
onder leiding van Max Kruijzen.

Datum: Zondag 14 december 2014
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: St.Clemenskerk Gerwen.
Entree: gratis

Woensdag 24 december zingt het 
Gerwens Gemengd Koor in de avond-
mis. H.Clemenskerk te Nuenen. Aan-
vang: 19.00 uur.
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Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Park…  wordt vervolgd…..

De prijswinnaars van de bridgedrive in de Jo van Dijkhof.

De provinciale visie en actieprogram-
ma Bijengezondheid vloeit voort uit de 
motie ‘Samen voor bijen’ die de Staten 
op 4 juli jl. unaniem aannamen. De pro-
vincie maakt € 300.000,- vrij vanuit be-
staande ecologie-budgetten voor een 
aantal acties op korte termijn, zoals 
projecten voor kennisuitwisseling, ver-
mindering van gewasbeschermings-
middelen of een bewustwordingscam-
pagne. Om ook voor de lange termijn 

een goed plan van aanpak te maken, 
wordt een provinciale bijenwerkgroep 
opgericht. Bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota 2015 kan geld worden 
vrijgemaakt voor de activiteiten die 
daaruit voortvloeien. Bijen spelen in 
het ecosysteem een belangrijke rol. Ze 
zijn belangrijk voor de bestuiving van 
bloemen en plantensoorten en zorgen 
daarmee ook voor de voedselvoorzie-
ning. www.brabant.nl

De middag werd besloten met een 
dankwoordje aan allen die deze mid-
dag mogelijk maakten, van de inko-
mend voorzitter, Toon de Rooij.
De Stichting Vrienden van de Akkers/
Jo van Dijkhof zet zich actief in om het 
leven en wonen van de bewoners in 
beide wooncomplexen nóg aangena-
mer en comfortabeler te maken. 



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 

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 48

9 4 5
9 3

2 6 9
6 5 8 4 2
8 1

7 1
6 1 3

3 2 4
1 9

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.

BLEEK
CIRCUIT
DESPERAAT
ETHANOL
GEHONOREERD
GROOTJE
HAASTIG
HENGST
HULST
IERLAND
KARKAS
KAVEL
KRAKEEL
LINDE
MAARN
PANELLID
PANGA
PITJE
PLUIM
REGIO
ROSSIG
SCHOONEBEEK
SIMPLISTISCH
SJERP
SPRINGBALK
STATIG
TERTS

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 maaltijd 5 vrouwelijk dier 10 stoombad 12 naaigerei 
14 luitenant 15 bijbelse figuur 18 zangnoot 20 woonschip 21 geneesmiddel 
22 ton 23 familielid 25 als onder 26 water in Friesland 28 slee 29 liefhebber 
32 werklust 35 soort hert 36 watering 37 mossteppe 41 straatsteen 
45 voorzetsel 46 eerstkomende 47 onder andere 48 vogelproduct 49 vertrager 
50 werkwijze 52 roem 53 nummer 55 kunstuiting 57 heilige 58 geestdrift 
61 muggenlarve 64 verkoopplaats 65 spottende lach.

Verticaal: 1 bergplaats 2 tijdstip 3 de onbekende 4 geschenk 6 als 7 achter 
8 kledingstuk 9 oude lengtemaat 10 stijf 11 wees gegroet 13 wending 
14 schaapkameel 16 liefdesgod 17 plan 19 naarling 24 kortschrift 27 mode 
30 vlaktemaat 31 plechtige gelofte 33 profeet 34 zot 37 losgerafelde draad 
38 zangspel 39 mannelijk dier 40 bewijsstuk 41 groente 42 klimwerktuig 
43 aanvankelijk 44 oevergewas 51 pers. vnw. 54 langs 56 lidwoord 
59 namiddag 60 titel 62 pers. vnw. 63 de lezer heil.

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

T O R E R O S U D O K U

W L E E M O P U I T M

O D K N E L E M I R B A

L O B D I A D E E M B O A

G R O T R A C D B O N N

A B E L E G H E K E L D

M E A S

T S P O O K P U R E E O

O H I O O U O T F L A T

K A M M I S T R A L K A T

I M M U T S T H E E L E

O B U I E L I E N Z R

Z E I L E N E N G E R D

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

Oplossingen wk 47
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

RECHTSGEVOEL

(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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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.

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN - Gevelreini-
ging - Schoorsteen renova-
tie  - Impregneren - Voeg-
werken. Vrijblijvende offerte 
06 - 23 70 36 91.

Uw hond toe aan een Trim-
beurt? TRIMSALON ALA 
PLUTO. Professioneel & 
gediplomeerd! Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

30 NOV. VLOOIEN-
MARKT Sporthal Eckart, 
Airbornelaan 1 Eindhoven. 
9.00-16.00 uur. Bomvol! € 2 
p.p.  06-20299824

KARAKTERISTIEKE 
PERENBOOM TE KOOP! 
25+ jaar oude, dragende bo-
men. Doyenne du Comice & 
Triumph de Vienne. Info of 
bezichtigen: 06-53700594.

Alleenstaande vrouw van 
59 jaar zoekt een vriendin 
om samen wat leuke dingen 
te doen. Brief onder num-
mer 48-2014.

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

SHOPPING TIP; Lizjean-
ne (voorheen “Winkel met 
de koe”) verkoopt tijdens 
haar GARAGE  SALE: 
damesaccessoires, restan-
ten en nieuw. En vele ande-
re leuke kado ideeën voor 
erg kleine prijsjes!!! Dins-
dag 2 en woensdag 3 dec. 
16.00-20.00 uur, Larikslaan 
13 Nuenen.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

TE KOOP VAN PAR-
TICULIER (GERWEN): 
openhaardhout/kachelhout/
gemengd € 45,- per m3. 
Blokken, zelf kloven € 1,- 
per stuk. Volle kruiwagen 
€ 4,-. Tel. 06 - 53 23 81 97 
(halen op afspraak).

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Europalaan 2 Nuenen
Tel.: 040-2831774

info@wildenberg.nl
www.wildenberg.nl

ACTIE DECEMBER MAAND
APK + 
WINTERINSPECTIE
ALLE MERKEN

NU

€ 25,- 
INCL.
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Optreden Ronnie 
van Berlo
Ronnie van Berlo uit Nuenen geeft op 
zaterdagavond 29 november een op-
treden in de Van Goghbar. Ronnie 
(1965, Nuenen) is al van jongs af aan 
met muziek bezig. Aanvankelijk bege-
leidde hij zichzelf op gitaar maar vanaf 
1994 zingt hij met muziekbanden. In 
2001 werd hij leadzanger bij de blues 
& rockband Proud to be Loud. Door 
privéomstandigheden stopte hij daar-
mee in 2008. Maar hij kon het zingen 
niet laten en na een jaartje begon hij 
solo weer op te treden met Neder-
lands- en Engelstalige bandmuziek en 
natuurlijk bluesrock.

Ronnie van Berlo, zaterdag 29 novem-
ber, 21.00 uur in Bar van Gogh, Park 
63a in Nuenen. Toegang gratis.

Heilig Kruisgilde voor Zr. Bonnie
Het is al weer enkele weken geleden dat de Gerwense kermis plaats vond. En 
het was weer een super gezellig dorpsfeest. Het Heilig Kruisgilde organi-
seert al sinds mensenheugenis met kermis maandag het worstschieten voor 
publiek. Vroeger ging de opbrengst van het schieten naar de gildenkas maar 
de laatste 20 jaar is de opbrengst voor zr. Bonnie, de zus van de onlangs 
overleden Pastoor Groot. 

Zr. Bonnie werkt in Kalimantan Indo-
nesie waar zij een klein ziekenhuisje 
runt. Als eerbetoon aan de gildeheer 
wil het Gerwense gilde deze traditie 
voortzetten en zuster Bonnie blijven 
steunen om haar werk in Kalimantan 
voort te kunnen zetten. Om de herin-
nering aan Pastoor Groot levendig te 
houden, hoopt het gilde dat velen in 
Gerwen jaarlijks een bijdrage willen 
doen aan Zr. Bonnie. Zij kunnen dit 

doen door een envelop met inhoud in 
de bus te doen achter in de kerk of bij 
Ruud Bovens in de Jan de Vrieslaan 1.
Afgelopen zondag is in Gildehuis D’n 
Schutsherd door het H. Kruisgilde een 
envelop met € 150,- overhandigt aan 
Dinie de Vries uit Nederwetten. Mevr. 
De Vries is de contactpersoon, zij 
draagt er zorg voor dat de gelden die 
voor zuster Bonnie zijn ook bij haar 
terechtkomen.

 

Nuenen heeft 
het mooiste 
woonwagenkamp
Het woonwagenkamp aan het Kre-
mersbos in Nuenen is gekozen tot het 
mooiste, leukste, gezelligste en vooral 
meest muzikale van Nederland. Mu-
ziekzenders TV Oranje en RADIONL 
vroegen hun kijkers en luisteraars de 
afgelopen weken om hun favoriete 
woonwagenkamp in te sturen. Dit de-
den ze naar aanleiding van het uit-
brengen van de remix van ‘De Rolle-
man’ van Lenie Gerrits over het leven 
in een woonwagen. Nuenen kwam als 
winnaar uit de bus vanwege het bij-
zondere muzikale karakter van dit 
kamp. Tot de vaste bewoners behoren 
volkszanger Django Wagner en het 
Rosenberg Trio, die het levenslied en-
kele jaren geleden een impuls gaven 
met hun gipsystijl. De prijs zal woens-
dag 26 november om 12.30 uur aan de 
bewoners worden uitgereikt.

Geslaagde CD presentatie 
Dwarsgetuigd
Afgelopen zondag vond er een zeer geslaagde cd-presentatie van Zingerij Dwars-
getuigd plaats op het Rabobankplein in Het Klooster. Het plein was afgeladen en 
het publiek genoot met volle teugen van de optredens. Naast Dwarsgetuigd ver-
zorgden ook Keskedee en Alle hens aan dek een optreden. Genoeg vertier voor 
een bijzonder aangename zondagmiddag. De nieuwe cd ‘Nuenen aan Zee’ is aan-
geboden aan burgemeester Maarten Houben en wethouder Paul Weijmans.
De CD is ook verkrijgbaar bij Boekhandel van de Moosdijk, Parkhof 5 en het 
Vincentre, Berg 29, of via de website van Zingerij Dwarsgetuigd: 
www.dwarsgetuigd.nl

Yogalessen 
Kundalini Yoga gaat weer van start in Nuenen vanaf 13 januari 2015 in 
Gemeenschapshuis Enode. Na enkele jaren afwezigheid start in het nieuwe 
jaar weer de Kundalini Yoga.

Kundalini Yoga is de oorsprong van 
alle bestaande yoga scholen en wordt 
ook wel de yoga van het bewustzijn ge-
noemd. Kundalini yoga is een actieve 
vorm van yoga waarbij je direct kunt 
ervaren wat de oefening voor je doet. 
De dynamische lichaamsoefeningen 
worden gecombineerd met verschil-
lende ademtechnieken en creatieve 
meditaties en je voelt je na al een paar 
lessen vitaler, meer flexibel, alerter en 
meer in balans met lichaam en geest. 
Het kan door iedereen beoefent wor-
den, man of vrouw, oud en jong. Kun-
dalini yoga is een energetische vorm 
van yoga. Het wordt soms aangeboden 
onder de naam power yoga.

Kundalini yoga werkt direct op zowel 
je zenuwstelsel als het klierensysteem, 
waardoor je het effect van de oefenin-
gen meteen aan den lijve ervaart. Naast 
de lichamelijke effecten, van het rek-
ken van de spieren, het versneld afvoe-
ren van gifstoffen en diepe ontspan-
ning, kan Kundalini yoga inzicht geven 

in (emotionele) blokkades en angsten. 
Je wordt je bewuster van je acties en de 
gevolgen die je onderneemt. Met het 
verworven bewustzijn kun je beter 
communiceren en het kan je helpen bij:
•	 Het	 herkennen	 en	 reduceren	 van	

stress;
•	 Het	 toenemen	 van	 de	 fysieke	 en	

mentale flexibiliteit;
•	 Diepere	ontspanning;
•	 Het	in	balans	brengen	van	het	ze-

nuw- en klierstelsel;
•	 Het	 verbeteren	 van	 persoonlijke	

communicatie;
•	 Het	stimuleren	van	creativiteit	en	

innovatief vermogen;
•	 Het	 tegengaan	 van	 slapeloosheid,	

hoge bloeddruk en cholesterol, de-
pressiviteit en PMS.

Een les duurt een uur tot anderhalf 
uur en bestaat uit een vaste volgorde 
van oefeningen (Kriyas), ontspanning 
en meditatie. Lestijden zijn dinsdag-
avond van 19.30 - 21.00 uur. Voor info: 
tel. 040-2459332 / 06-58851066 of 
bvddonk@gmail.com.

Opnieuw verlies in competitie;      
ervaring DSE geeft doorslag

Nuenen VR1 - DSE VR1 0-1
Afgelopen zondag nam Nuenen VR1 het op tegen DSE VR1 uit Etten Leur. 
DSE VR1 gaat voor promotie naar de topklasse. Daar was deze middag niets 
van te zien. Het kwam voor 1 punt maar ging toch met 3 naar huis. 

Verreweg het meeste balbezit was deze 
middag voor de groen witten. DSE liet 
het toe. Het stelde 1 diepe spits op en 
geloofde in hun wapen; de omschake-
ling. Nuenen had zichtbaar moeite 
met het vele balbezit. Het leed ook veel 
slordig balverlies en speelde in een te 
laag tempo. Toch gaf Nuenen in de 
eerste helft niets weg. De verdediging 
met Dira, Jochems, Van Stiphout en 
Neilen had de organisatie goed voor 
elkaar en elke diepe bal van DSE werd 
eruit gehaald. DSE werd in deze eerste 
helft 1 keer gevaarlijk. Bij een corner 
haalde Meijer een bal van de doellijn. 
Nuenen was toen al wel enkele keren 
gevaarlijk geweest. Schoten van Van 
der Hulst en Vervoort misten de juiste 
richting. De beste kans kwam er voor 
Vervoort na 5 minuten in de tweede 
helft. Helemaal vrij kon ze van 18 me-
ter richting keepster maar ze ging voor 
het schot. Een verkeerde keuze. De 
wedstrijd liep door en iedereen had 
het al gezien, dit is een 0-0 wedstrijd. 
Beide teams verdienden maximaal een 
punt. Bij Nuenen vervingen Scheepens 
en De Ronde Vervoort en Janssen. 
Nuenen kreeg geen kansen meer maar 

het spelbeeld bleef hetzelfde. Tot de 
89e minuut. Wederom onnodig bal-
verlies leidde een counter in via de lin-
kerkant. Nuenen reageerde heel even 
niet alert en stond niet goed. DSE pro-
fiteerde onmiddellijk. Een voorzet van 
links belandde in het midden voor de 
volledig vrijstaande van Duuren die de 
0-1 aantekende. Coach Van Dongen 
van DSE was na de wedstrijd uitgela-
ten. “Wij waren allang tevreden met de 
0-0. Vandaar onze enorme blijdschap 
na de treffer en het laatste fluitsignaal. 
Nu levert dit toch twee bonuspunten 
op”. In het Nuenense kamp was de te-
leurstelling groot. Vorige week tegen 
topklasser RKHVV een goede wed-
strijd gespeeld waar winst heel terecht 
zou zijn geweest. Nu weer een matige 
wedstrijd. De geleerden zijn het er 
over eens; het is de wisselvalligheid 
van een promovendus. Komende zon-
dag speelt Nuenen VR1 voor de com-
petitie uit tegen SC ‘t Zand. 

Aftrap in Tilburg is 14.30 uur. Dan 
moeten er weer punten gehaald wor-
den voor handhaving in de midden-
moot van deze zondag hoofdklasse.

Voetbal

Cor Bunthof overhandigt de envelop met inhoud aan Dinie de Vries. Naast haar 
hoofdman Albert Bastiaans.

Margriet Eshuijs 
komt met ‘Vuur’ 
naar Het Klooster
Op vrijdag 28 november speelt Mar-
griet Eshuijs samen met Maarten Pe-
ters een concert in Het Klooster. Lied-
jes van bijvoorbeeld Crosby, Stills and 
Nash, the Beatles, Sting en Fleetwood-
Mac. Tussendoor vertellen Eshuijs en 
Peters anekdotes en verhalen over de 
liedjes. Aanvang 20.15 uur.

Toegangskaarten voor de voorstelling 
à € 19,50 inclusief een pauzedrankje. 
Te bestellen via website www.het-
klooster.org of van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur 
telefonisch te reserveren via 040 -284 
33 99.

Majorettes Showkorps O&V | 
Nuenen in het nieuw
Tijdens de Sinterklaasintochten van Nuenen, Eeneind en Nederwetten hebt 
u ze al kunnen bewonderen: de nieuwe uniformen van de majorettes van 
Showkorps O&V | Nuenen. Na vijf jaar intensief gebruik waren de unifor-
men van de majorettegroep aan vervanging toe. De kledingcommissie heeft, 
in samenwerking met de majorettes, een jaar lang hard gewerkt om de nieu-
we uniformen te realiseren.

Het model was snel gekozen, maar de 
kleur uitkiezen duurde wat langer. 
Sinds 2009 was de groep dames ge-
huld in het blauw, één van de oude 
verenigingskleuren. De wisseling naar 
de nieuwe kleuren was daardoor niet 
vanzelfsprekend. Uiteindelijk werd de 
knoop toch doorgehakt, zwart met 
rood en zilver, de majorettegroep past 
weer bij de rest van het korps! Met de 

uniformen, die net als de uniformen 
van het korps uit Amerika komen, zijn 
ook nieuwe schoenen besteld. Deze 
zijn steviger en beter geschikt voor 
lange optredens, zoals streetparades 
in Frankrijk of bloemencorso’s in ei-
gen land. 
Zo kunnen de majorettes van Show-
korps O&V | Nuenen er weer een paar 
jaar tegenaan!
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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 28 november
20.15 uur 

Rikavond RKSV
Locatie ‘Oude Landen’ 

Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 29 november
20.30 uur 

Nuenens Mannenkoor 
tijdens het Pieter Fitters Jaarconcert

Het Klooster

Dinsdag 2 december
20.00 uur 

Kienavond de VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen Pleincollege. 

Maandag 8 december
Fakkelwake en ondertekening petitie 

Amnesty
Weekmarkt Nuenen

Vrijdag 28 november
09.30 uur 

Fietstocht van werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen
D’n Heuvel Gerwen

Zaterdag 29 november
10.00-17.00 uur gratis fietsverlichtingscon-

troles Winkelcentrum Kernkwartier
11.00 uur Onderteken petitie Amnesty

Jumbo Ton Grimberg

Zaterdag 29 november
21.00 uur 

Ronnie van Berlo
Bar van Gogh, Park 63a in Nuenen

Vrijdag 5 december
20.30 uur 

Kaartavond R.K.V.V. Nederwetten
Piet Renders paviljoen te Nederwetten

Zaterdag 13 december
Stichting Veulenkeuring Gerwen

jaarlijkse veulenkeuring
centrum van Gerwen

Donderdag 27 november
09.30 uur 

Computercafé Facebook
Bibliotheek Dommeldal

Vrijdag 28 november
20.15 uur Margriet Eshuijs

Het Klooster

Zondag 30 november 
13.45-16.00 uur 

Sinterklaas op D’n Kleine Dommel
Collseweg 47a Nuenen

Donderdag 4 december
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb Excel
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Dinsdag 9 december
20.00 uur 

Openbare repetitie Drumfanfare 
Jong Leven

D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 28 november
20.00 uur 

Hollandse Avond
Café René, Nuenen

Zaterdag 29 november
11.00-14.00 uur Sinterklaas 
in het Winkelhart van Nuenen

Zondag 30 november
14.00 uur 

Kleurrijke Zondagen
Het Klooster

Zondag 7 december
13.00-19.00 uur 

Winterfair Winkeliersvereniging 
Winkelhart van Nuenen. Park, Parkhof, 
Parkstraat, Boordseweg en De Smidse

Zaterdag 13 december
10.00 uur 

Mountainbike-clinic 
www.tcnuenen.nl

Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Donderdag 27 november
15.00-16.30 uur 

Basisschool De Mijlpaal
neemt afscheid van Ed Stauttener

Vrijdag 28 en zaterdag 29 november
20.00 uur 

“De Da Vinci Kolder” 
Toneelvereniging de Vriendenkring

Dorpshuis te Lieshout:

Zondag 7 december 
13.00-19.00 uur 

Winterfair 
in Winkelhart van Nuenen

Donderdag 4 december
20.15 uur 

Cabaretgroep Brokstukken ‘Heavy Balls’
Het Klooster

Donderdag 11 december
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb iPad
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 28 november
20.00 uur 

Kienen in Lieshout
Dorpshuis, Lieshout.

Zaterdag 29 november
13.00-16.00 uur Roland van Pareren 
signeert ‘De straatnamen van Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten, inclusief Eeneind 
en Eckart’ Boekhandel Van de Moosdijk

Maandag 1 december
14.00-16.00 uur 
Sinterklaas kienen

Jo van Dijkhof

Zondag 7 december
15.30 uur 

Sunny Blues presenteert:
Dave Chavez Band

Cafe Schafrath

Zaterdag 13 december
19.30 uur 

Blue Planet Harp ensemble
Regenboogkerk

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 29 november 18.30 uur: vie-
ring, panfluit, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Pe-
ters.

Zondag 30 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker P. Pe-
ters. 

Misintenties
Zaterdag 29 november 18.30 uur: Lies 
Noten van Kemenade; Nico van Mul-
ken; Tom van Tilburg; Cobie Derks-
van der Cruijssen; Martin Maas en 
Mien Maes-van Aerts; Harry van 
Mierlo.
Zondag 30 november 11.00 uur: Dri-
na Bastiaans-van den Boomen; Cato 
en Lowie de Brouwer-Bartels (vanwe-
ge verjaardag Lowie); Jan Kanbier; Nol 
Wentholt; overleden ouders Bressers-

Heesakkers en familie; Piet en Ilse 
Renders; Marco Hoeks; Harrie Vinke; 
Paul Perrée; Piet Hendrikx en Wim 
van Boxtel; Jan Janssen (vanwege 
sterfdag); Gerard Vos; Sjaak Dogge; 
alle overleden leden van het parochie-
koor.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Siem 
Snoek, Dilis Ariens Camp 6, Steijn 
Rijnders, Heikampen 85 en Marnix 
Veldhuijzen uit Maarsen. Wij wensen 
de families van harte proficiat en veel 
geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 november 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Janus van Kuijk; Bart Thoonen; Thijs 
Migchels; Jan Sleegers. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 november 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

18 Prijswinnaars 

De 18 prijswinnaars van de bonnenactie die in de periode van 6 oktober t/m 15 
november gehouden is in het Winkelhart van Nuenen. De prijs was een compleet 
verzorgde Kerst- kookworkshop op zaterdag 22 november in de Kookstudio John 
Geven. Alle deelnemers aan de workshop waren zeer enthousiast en hebben deze 
leerzame en culinaire Kerst- kookworkshop met zeer veel plezier gevolgd.

Misintenties 
Overleden familie Van Lierop-San-
ders; Christ Coolen; Pham-Cong-
Khanh; Overleden familie Martens-
Geven.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 30 november, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Deze zondag vieren we de 1e Ad-
ventszondag, op weg naar Kerst. Me-
dewerking van het Regenboogkoor 
o.l.v. Ingrid de Graaff. Er is kinderne-
vendienst voor de kinderen van de ba-
sisschool. 

De collecte is voor Missionair werk in 
de PKN. Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
bij e en kop koffie of thee. Donderdag 
4 december is er een Open Deur ge-
spreksochtend. Aan vang: 09.45 uur. 
Tussen 10.00-12.00 uur: Open Huis.
 
Iedere dinsdag van 16.00-17.30 uur is 
er gelegenheid om de pastores van 
onze gemeente te spreken.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 27 nov. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Oda, maagd. 
Vrijdag 28 nov. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 29 nov. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Satirnius, martelaar. 
10.00 Godsdienstlessen.
Zondag 30 nov. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Eerste zondag van de Ad-
vent. Adventsbezinning. 13.00 uur 
Eerste voordracht; 13.45 uur medita-
tie in stilte; 14.15 uur Tweede voor-
dracht; 15.00 uur Lof met rozenhoed-
je; 16.00 einde.  
Maandag 1 december 18.30 uur H. 
Mis, H. Johannes van het Kruis, belij-
der en kerkleraar; gedachtenis van de 
H. Chrysogonus, martelaar. 
Dinsdag 2 dec. 18.30 uur H. Mis, H. 
Bibiana, maagd en martelares.
Woensdag 3 dec. 07.15 uur H. Mis, H. 
Franciscus Xaverius, belijder.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 28 november organiseert  
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

214 clubs ontvangen 
bijdrage met Rabo 
Steuntje in de rug
Dit jaar organiseerde Rabobank Dommelstreek voor 
de zesde keer Steuntje in de rug. Met dit initiatief kunnen verenigingen en 
stichtingen hun clubkas spekken.
Maar liefst 214 clubs uit Geldrop, 
Heeze-Leende en Nuenen ontvangen 
een bijdrage. Hiermee kunnen zij onze 
omgeving leefbaar houden en hun 
maatschappelijk doel in de lokale sa-
menleving blijven vervullen. Rabo-
bank Dommelstreek betrekt haar le-
den erbij om aan te geven wat zij 
belangrijk vinden, welk doel hen het 
meest aanspreekt. In totaal zijn er 
11.348 stemmen uitgebracht door 
2.318 leden. Zo brengt de bank samen 
met haar leden de clubs verder en hel-
pen hen hun doelen te bereiken.

Tijdens de finaleavond op 19 novem-
ber werd de uitslag bekend gemaakt 
aan de deelnemende clubs. De avond 
stond in het teken van verbinden en 
versterken. Middels vier interactieve 
mini workshops werden de aanwezi-

gen geïnspireerd en aangespoord om 
komend jaar nog meer steun in de rug 
te vergaren. Enerzijds door met nieu-
we ideeën aan de slag te gaan en an-
derzijds door het inzetten en opbou-
wen van een netwerk.

Na afloop waren er louter positieve re-
acties te horen van de bestuursleden. 
Er is veel energie los gekomen die di-
rect gebruikt kan worden voor de ze-
vende editie. Steuntje in de rug 2015 
vindt namelijk in het voorjaar plaats.
Onderstaand de Nuenense clubs en de 
bijdrage die zij ontvangen.
1. Voedselbank Nuenen – 249 stem-
men, € 996,-.
2. Club Sam Nuenen – 220 stemmen, 
€ 880,-.
3. Kinderboerderij Weverkeshof – 214 
stemmen, € 856-.
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Waterpolo

p r o g r a m m a
Voetbal Badminton

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Heren Badminton Club 
Lieshout behouden koppositie
BCL-H1/Sportpoint gemert heeft een overwinning en een gelijkspel 
behaald in de heren-3 klasse van de districtscompetitie georganiseerd door 
Badminton Nederland. Door deze uitslagen blijft het eerste herenteam 
lijstaanvoerder. Wél is door het gelijkspel tegen het stugge Veerkacht-H2 de 
concurrentie, die deze competitie uit goirle lijkt te komen weer iets dichter 
bij gekomen.
BCL-H1/Sportpoint gemert – BC 
Veerkracht-H1: 4-4
In de startende dubbels begon de wed-
strijd gelijkwaardig. Jeroen van der 
Heiden en Tim van Bommel verloren 
hun dubbelpartij in twee sets, met 
duidelijke cijfers. Wouter van Vijfeij-
ken en Laurence Roijackers deden het 
beter: zij wonnen hun dubbelpartij in 
drie sets van hun tegenstander uit 
Oeffelt. In de singlepartijen was BCL-
H1/Sportpoint Gemert de bovenlig-
gende partij. Alléén eerste heer Ruud 
van Vijfeijken verloor zijn singlepartij 
van Rob van den Berg. Tweede heer, 
Wouter van Vijfeijken, derde heer, 
Laurence Roijackers, en vierde heer, 
Jeroen van der Heiden, wonnen hun 
singlepartij wél waardoor de tussen-
stand van 4-2 op de borden kwam. De 
afsluitende twee dubbelpartijen wer-
den echter beide verloren (één in twee 
sets en één in drie sets), waardoor de 
gasten uit Oeffelt de stand alsnog ge-
lijktrokken en het eerste puntverlies 
voor het eerste herenteam bewerk-
stelligden.

BC Nuenen-H2 - BCL-H1/Sport-
point gemert: 2-6
Het eerste herenteam van Badminton 
Club Lieshout heeft zich in de uitwed-
strijd tegen het tweede herenteam BC 
Nuenen behoorlijk hersteld van het eer-
ste gelijkspel van deze competitie. In de 
vier gespeelde dubbelpartijen werden 
de punten nog eerlijk gedeeld. Tim van 
Bommel verloor deze beide dubbelpar-
tijen geflankeerd door Ruud van Vijfeij-
ken (in drie sets) en Wouter van Vijfeij-
ken (in twee sets). In de andere 
dubbelpartijen werd wel gewonnen, net 
als in alle singlepartijen. Bert Manders, 
Wouter van Vijfeijken, Ruud van Vijfeij-
ken en Jeroen van der Heiden wonnen 
betrekkelijk eenvoudig van de tegen-
stander, die in het begin als gevaarlijkste 
outsider gezien werd. Omdat zij allen in 
twee sets wonnen lijkt het er op dat de 
rol van BC Nuenen is uitgespeeld aan de 
kop van de Heren-3 klasse. Het lijkt er 
op dat het eerste herenteam van BC 
Goirle het enige team is dat BCL-H1/
Sportpoint Gemert dit jaar nog van de 
titel af kan houden.

Voetbal
RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 29 november
Vet. Nederwetten - UNA  .............. 16.30
Zondag 30 november.
De Weebosch - Nederwetten 1  ... 14.30
Nederwetten 2 - HSE 3  ................. 11.00
Woenselse B.6 - Nederwetten 3 ... 10.00
Braakhuizen 6 - Nederwetten 4 ... 13.00
Nederwetten Da1 - HMVV Da1 .. 12.15
Nederw. Da2 - Puspharia Da2  ..... 10.00

RKSV NueNeN
Zondag 30 november
Nuenen 1 – Deso/v. Der Horst 1 .. 14.30
Nuenen 2 – EFC 2 ........................... 12.00
DBS 2 – Nuenen 3 ........................... 12.00
Nuenen 4 – Geldrop 4 .................... 12.00
Wodan 4 – Nuenen 5 ..................... 09.45
RKGSV 2 – Nuenen 6..................... 11.00
EMK 6 – Nuenen 7 ......................... 13.00
Nuenen 8 – Wodan 6 ..................... 14.00
Geldrop 8 – Nuenen 9 .................... 12.30
Nuenen 10 – RPC 6 ........................ 10.00
SC ’t Zand VR1 – Nuenen VR1 .... 14.30
Nuenen Vr2 – JVC Cuijk VR1 ...... 10.00
Gestel VR1 – Nuenen VR3 ............ 10.00

eMK
Zaterdag 29 november 
EMK VE 1 - Wilhelmina B.VE2 .... 15.30
Zondag 30 november
Unitas'59 1 - EMK 1 ........................ 14.30
EMK 2 - Brabantia 3 ....................... 11.00
Marvilde 4 - EMK 3  ....................... 09.45
EMK 4 - PSV 2 ................................. 13.00
Gestel 4 - EMK 5 ............................. 11.00
EMK 6 - Nuenen 7 .......................... 13.00
RPC 4 - EMK 7 ................................ 14.30
EMK 8 - RKGSV 4........................... 11.00

RKGSV GeRweN
Zaterdag 29 november
Vet RKGSV - Vet Nuenen .............. 15.30
Zondag 30 november
RKGSV 1 - Audacia 1  .................... 14.30
RKGSV 2 - Nuenen 6  ..................... 11.00
Nieuw Woensel 7  - RKGSV 3 ...... 14.30
EMK 8 - RKGSV 4  .......................... 11.00
RKGSV Vr. 1 – Wodan Vr. 2  ......... 11.00

NKV KoRfbal 
Zondag 30 november
Ready ‘60 1 - NKV 1 .......................... 14.20

Dames behouden 
plaats in top 3 bij 
Waterpolo
De kampioensaspiraties van de Nuenen-
se dames blijven in leven met opnieuw 
een overwinning. In Limburg werd het 
eerste dames-team van Brunssum ver-
slagen met 2-13. Alhoewel een overwin-
ning in de lijn der verwachting lag tegen 
laagvlieger Brunssum, had de uitslag ho-
ger uit kunnen vallen als alle kansen ook 
werkelijk werden afgerond. In de ge-
moedelijk verlopen wedstrijd werd van-
uit een sterke ballijn-verdediging veel 
gescoord. De Nuenense dames speelden 
hun eigen spel en werden daarin vrijwel 
niet gehinderd. Dat zal naar verwach-
ting komend weekeinde wel anders zijn, 
wanneer op zaterdag tegen het als vierde 
geklasseerde Helmondse Lutra wordt 
gespeeld, en zondag tegen DZT uit 
Deurne, die de derde plaats bezetten. 

EmK - Wodan       1-2
Een zware overtreding op de EmK-spits ruud Bijsterveld in de tweede 
minuut van de wedstrijd was de inleiding van de wedstrijd. ruud bleef  lang 
liggen, maar probeerde toch weer in actie te komen. De daaruit volgende 
vrije trap genomen door rik Frederiks werd knap ingeschoten, maar ook 
knap gered door de doelman van Wodan. 
Een tiental minuten later was het dui-
delijk dat Ruud Bijsterveld niet verder 
kon en naar het ziekenhuis moest voor 
nader onderzoek. EMK moest met de 
invallende Sjef Sanders zoeken naar 
een andere manier van spelen om de 
tegenstander onder druk te zetten. Na 
een half uur spelen kwam EMK op 
voorsprong door een doelpunt van 
dichtbij van Geert-Jan Kemperman 
(1-0). Tot de rust was het voetbal wei-
nig opwindend voor de toeschouwers. 
Na de rust probeerde Wodan (dat de 
punten hard nodig heeft) met fel spel 
EMK onder druk te zetten, maar ver-
speelde daarmee veel krachten. De ge-
lijkmaker kwam er na een kwartiertje 
voetballen in de tweede helft, waarbij 
sprake zou zijn geweest van buiten-
spel. EMK trok het initiatief naar zich 
toe en zette de verdediging van Wo-

dan onder druk. Ondanks de vele ac-
ties van de bedrijvige Rick van den Bo-
gaard lukte het EMK niet om te 
scoren. Wodan hanteerde alleen de 
lange bal naar geïsoleerde spitsen, die 
vaak afgetroefd werden door de altijd 
goed spelende Bart Heezemans (man 
of the match voor de EMK suppor-
ters). 
In blessuretijd werd Wodan rijkelijk 
beloond voor de inspanningen na een 
hoekschop, waarbij de bal niet goed 
werd afgeweerd en in de goal van 
Edwin Cuppen kon worden ingekopt. 
Conditioneel zit het goed bij de spe-
lers van EMK, maar trainer-coach 
Toon van der Loo heeft een probleem 
voor de volgende wedstrijden met een 
complete voorste aanvalslinie in de 
blessureboeg (Ruud Boerema, Ruud 
Bijsterveld en Tom van Elst). 

Geert-Jan Kemperman scoort de 1-0 voor EMK.

Nederwetten - DVS  5-4
In een wedstrijd met  8 gele en 2 rode kaarten en een scheidsrechter die het 
absoluut niet in de hand had, hebben de toeschouwers toch een geweldig 
spektakel beleefd. 
DVS ging voortvarend  van start en 
Nederwetten had hier geen antwoord 
op. Door Bas van Ginneken werd  0-1 
op het scorebord gezet. In de 20e mi-
nuut werd het 0-2 door Janique 
Zweers uit een penalty. Langzamer-
hand kreeg Nederwetten greep op het 
spel en in de 45e minuut scoorde Roy 
Sleegers de aansluitingstreffer. Ver in 
Blessure tijd  kreeg Nederwetten ook 
een penalty en die werd door Giel van 
Korven perfect ingeschoten. Rust-
stand na 57 minuten: 2-2.
In de 2e helft scoorde Nederwetten al 
vrij snel. Het was Erik Foolen  die een 
perfecte pass gaf aan Toon van Rooy 
die hem vervolgens met een perfecte 
schuiver binnen schoot. 3-2.
In de 51e minuut bijna het zelfde sce-
nario maar dit keer zeilde de bal hoog 

over het doel. Ben van der Bruggen  
kreeg de kans op 4-2 maar alleen voor 
de keeper mistte hij op een haartje.
Nederwetten kreeg in de 78e minuut 
een vrije trap tegen en Willem Vissers 
schoot direct de 3-3 binnen. In de 87e 
minuut een perfecte combinatie tus-
sen Toon van Rooy en Koen van Gorp 
werd door Koen prima afgewerkt 4-3. 
In de 90e minuut kreeg DVS een pe-
nalty wegens een overtreding en dat 
betekende 4-4. Iedereen had al vrede 
met deze stand maar omdat de tijd 
steeds doorliep scoorde Roy Sleegers 
alsnog de 5-4 in de 98e minuut. Een 
hectische wedstrijd maar voor de on-
partijdige toeschouwer een geweldige 
voetbalmiddag. Volgende week uit 
naar de Weebosch en alle toeschou-
wers zijn weer van harte welkom.

EFC - Nuenen            3-3
Wat het gelijke spel waard is, zal pas aan het einde van het seizoen duidelijk 
zijn. Feit is wel dat Nuenen bij winst, door het verlies van enkele goed 
geplaatste tegenstanders, goede zaken had kunnen doen.

Nuenen doelman Stijn van der Donk redt punt voor Nuenen. (foto John v.d. Elsen). 

RKSV Nuenen trad afgelopen zondag 
aan tegen het laag geklasseerde VV 
EFC uit Eersel en begon sterk aan de 
wedstrijd. Rick Wijnen verscheen al 
na drie minuten vrij voor keeper van 
Woerkom. De keeper hield door goed 
uitkomen zijn doel schoon. In de 7e 
minuut was hij kansloos op een kopbal 
van Richard van Malten. Kort hierna 
mocht ook Mart van de Gevel vrij op 
de doelman afstevenen maar zijn 
schot belandde recht in de handen van 
de goalie. Gaande de 1e helft verloor 

Nuenen de grip op de wedstrijd mede 
door toedoen van de warrig leidende 
arbiter de Kroon. In de 32e minuut lag 
een makkelijk gegeven penalty aan de 
basis van de gelijkmaker. Rob Verstap-
pen stuurde Stijn van der Donk naar 
de verkeerde hoek, 1-1. In de tweede 
helft liet EFC alle schroom van zich af-
glijden en scoorde al vlug twee tref-
fers. Respectievelijk in de 48ste mi-
nuut (door Jesse van Gerwen) en de 
62ste minuut (door Dennis van Sam-
beeck) werd de stand op een 3-1 voor-

sprong voor EFC gebracht. Tot aan dit 
tijdstip probeerde Nuenen voetbal-
lend tot oplossingen te komen wat 
nauwelijks lukte. Hierna schakelde de 
groenwitten over op een opportunisti-
sche strijdwijze. Veel directer werd de 
defensie van EFC onder druk gezet, 
onder andere gebruik makend van de 
lange trap. Goed doorzetten van Mart 
van de Gevel leverde in de 72ste mi-
nuut de 3-2 op. Hierna had Mart bij 
het nemen van een vrije trap eerst nog 
de pech dat de bal langs de al geslagen 
Eersel keeper aan de verkeerde kant 
van de paal belandde. Zes minuten 
voor tijd was het toch raak. Als een ka-
nonskogel plofte de bal achter Jody 
van Woerkom in het Eersel doel, 3-3. 
Jerome Habets kreeg nog een uitgele-
zen kans Nuenen een drie-punter te 
bezorgen maar hij produceerde 
slechts een zwak schot. Het was in de 
slotfase tot tweemaal toe aan Nuenen 
doelman Stijn van der Donk te danken 
dat RKSV Nuenen tenminste met een 
punt huiswaarts kon keren.

overwinning Z&pV Nuenen 
Waterpolo op directe concurrent
Na zeven wedstrijden gespeeld te hebben tegen teams die duidelijk minder 
zijn, was afgelopen zaterdag aquamigos aan de beurt; de eerste tegenstan-
der die ook duidelijke kampioensaspiraties heeft. Een belangrijke kracht-
proef voor Nuenen.

De intensieve trainingen leiden tot resultaat.

En Nuenen speelde haar tot dusver 
beste wedstrijd van dit seizoen. Waar 
de onderlinge wedstrijden tussen de 
vier koplopers doorgaans eindigen in 
gelijke spelen of kleine overwinnin-
gen, boekte Nuenen een duidelijke 
12-3 zege. Onder leiding van de ijzer-
sterk spelende aanvoerder Dirk Bothof 
wisten de Nuenen-spelers alles waar-
op ze de afgelopen maanden hard ge-
traind hebben tot uitvoering te bren-
gen. Dit leidde tot vertwijfelde reacties 
van de tegenstander uit Den Bosch: 
‘we doen alles wat we altijd doen, maar 

we komen er nu helemaal niet aan te 
pas’. 
Bij Nuenen ging inderdaad bijna alles 
goed. Vanuit een tactisch sterke ver-
dediging ontstonden snelle tegenaan-
vallen met fraaie doelpunten.
Man-meers werden gescoord, uit 
man-minders wist de tegenstander 
geen punten te halen. Dit alles leidde 
tot vreugdevolle taferelen onder de 
talrijke fans op de tribune. De over-
winning werd tot diep in de nacht ge-
analyseerd en gevierd op het verjaar-
dagsfeest van een van de spelers.

mounaintbike-
clinic voor 
beginners en 
gevorderden
Toerclub Nuenen organiseert een 
mountainbike-clinic op zaterdag 13 
december onder begeleiding van pro-
fessionele instructeurs. Deze dag is 
voor zowel leden als niet-leden die zo 
een keer kennis kunnen maken met 
mountainbiken of deze uit kunnen 
breidden, zowel jong (vanaf 16 jaar) en 
oud, dames en heren. Afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen worden de 
groepen ingedeeld in beginners, me-
dium en gevorderde fietsers.
Deelname voor leden is € 5,- p.p. en 
niet-leden € 7,50 voor koffie/thee 
wordt gezorgd. Voor een in goede 
staat verkerende fiets en helm moet je 
zelf zorgen. Aanvang 10.00 uur vanaf 
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen.
Ga voor aanmelding naar www.tcnue-
nen.nl onder het kopje activiteiten.

Nieuw bestuur 
golfclub 
gulbergen
Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van 13 november hebben de le-
den een nieuw bestuur gekozen:

De heer Cees Hoddenbagh, voorzitter
De heer Linze Boonstra, secretaris 
De heer Jan Morssink, penningmees-
ter.



D E K B E D D E N

D I V E R S E  H O O F D K U S S E N S

KWALITEITS B O X S P R I N G S

M AT R A S S E N  

E L E C T R I S C H E  B O X S P R I N G S

M AT R A S S E N  

SHOWROOM/MAGAZIJN MODELLEN 

TEGEN DUMP PRIJZEN!!

www.jongwonen.com
Vincent van Goghstraat 12, Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

Geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30, 
vrijdag 10.00-20.00, zaterdag 10.00-16.00 uur. 

OOK OPEN OP AFSPRAAK.

van 289,-/399,- etc.

125,-
E L E C T R I S C H E  B O X S P R I N G S

TOTALE OPHEFFINGS
LEEGVERKOOP!

ONZE WINKEL EN MAGAZIJNEN 
MOETEN LEEG!   SLECHTS 1 MAAND!

KWALITEITS B O X S P R I N G S

van 49,-/69,- etc.
 

20,-
D I V E R S E  H O O F D K U S S E N SD I V E R S E  H O O F D K U S S E N SD I V E R S E  H O O F D K U S S E N SD I V E R S E  H O O F D K U S S E N S

20,-20,-20,-20,-20,-NU VANAF!
E L E C T R I S C H E  B O X S P R I N G SD I V E R S E  H O O F D K U S S E N SD I V E R S E  H O O F D K U S S E N S

VANAF!

10,-

650,-650,-650,-650,-650,-650,-
NU VANAF!

E L E C T R I S C H E  B O X S P R I N G S

125,-125,-125,-
E L E C T R I S C H E  B O X S P R I N G S

NU VANAF!

VANAF!VANAF!

van 1795,-/2995,- etc.

1250,-

Collseweg 47a  |  5674 TR Nuenen  |  040-8442747  
www.denkleinedommel.nl  |  www.facebook.com/kleinedommel

Vier de kerstdagen bij

Kerstmenu d’n kleine dommel
€ 27,50 p.p.

U kunt voor iedere gang een keuze ma-
ken uit onderstaande gerechten

Voorgerecht
Cocktail van zalm en Hollandse garnalen 

(meerprijs van € 2,50 p.p.)

*
Cocktail van gerookte kip met cocktailsaus

*
Trio van wildpaté met compote van 

cranberry

*
Heldere bouillon van bospaddenstoelen 

met chiffonade van bosui

Hoofdgerecht
Tongrolletjes met witte wijnsaus en 

compote van pompoen 

*
Gebakken varkenshaas met 

champignonsaus, puree van aardappel en 
seizoen groentes

*
Tournedos Rossini met Madeira saus, 

pastinaakpuree, geroosterde rode biet en 
wortel (meerprijs van € 4,50 p.p.) 

*
Wild stoofpotje met puree van aardappel, 

stoofpeertje en rodekool

*
Bladerdeeg belegd met spinazie en 

geitenkaas, truffelrisotto en kruidensaus 
(vegetarisch)

Dessert
Tiramisu met vanille-ijs en slagroom

*
Dame blanche

Heeft u gereserveerd voor het late diner? 
Dan heeft u de mogelijkheid om aansluitend 
een kaasplateau bestaande uit camembert, 
port salut, roquefort, gruyère en appelstroop 
te laten serveren (meerprijs € 9,50 p.p.).

Wijnarrangement
€ 14,90 p.p.

Aperitief
Prosecco D.O.C. (Italië)

Voorgerecht
Monterre Chardonnay of Monterre Merlot 

(beide Frankrijk)
Hoofdgerecht

Urmeneta Sauvignon blanc of Urmeneta 
Cabernet Sauvignon (beide Chili)

Dessert
Dessertwijn Torres Florales (Spanje), 

Sherry (Spanje) of Port (Portugal)

Bij iedere gang wordt één glas wijn ge-
serveerd. Indien u een tweede glas wenst 
is dit uiteraard mogelijk, deze wordt dan 

apart aangeslagen.

B.O.B. – arrangement 
(€ 4,90 p.p.)

Bij het B.O.B. - arrangement kunt u proe-
ven van de heerlijke wijnen die worden 
geserveerd (ongeveer 5cl per glas) maar 

toch verantwoord naar huis rijden.

Kindermenu
€ 16,90 p.p.

Voorgerecht
Tomatensoepje

Hoofdgerecht
Gegrilde kipfilet

*
Tongrolletje 

geserveerd met appelmoes en frietjes

Dessert
 ‘Spikkelbeertje’

Voor de allerkleinste (t/m 3 jaar) die 
nog niet van bovengenoemd menu kun-
nen eten serveren wij eventueel ook 
frietjes met kipnuggets of frikandelle-
tjes. (€ 6,90)

U dient er rekening meer te houden dat 
de eindtijden van de lunch en het vroege 
diner niet flexibel zijn. Wilt u de gelegen-
heid hebben gezellig na te tafelen, kiest 
u dan voor het late diner. De keuze voor 
de verschillende gerechten dient vooraf 
gemaakt te worden, wij willen u vragen 
uw keuze zo spoedig mogelijk aan ons 
door te geven. 

Reserveren is mogelijk via telefoonnum-
mer 040 – 844 27 47 of stuur een email 
aan  info@denkleinedommel.nl, vergeet 

daarbij niet te vermelden voor hoeveel 
volwassenen en hoeveel kinderen u wenst 
te reserveren. 

Reserveren is noodzakelijk, zorg dat u er 
op tijd bij bent!

Lunch  12:00 tot 15:00 uur
Vroeg diner 16:30 tot 19:00 uur
Laat diner  vanaf 19:30 uur

Speciaal voor 1e & 2e kerstdag hebben 
wij een 3-gangen menu voor u samenge-
steld. U kunt zowel voor de lunch als voor 
het diner reserveren. Er wordt volgens 
onderstaand tijdschema gewerkt.

Kerstmenu d’n kleine dommel

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

BERKENBOS 6  •  5672 AK NUENEN  •  TEL. 040 - 283 12 00
DRIJ.MES@IAE.NL  •  WWW.DRUKKERIJMESSERSCHMIDT.NL

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen
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