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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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Woonwagen-
bewoners 
Nuenen 
trots op prijs

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

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

op afspraak  ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Steven Kruijswijk 
stopt medewerking 
aan fanclub

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

APK €18,-

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

Openingstijden :
Maandag	t/m	Zaterdag	9.00	tot	18.00	uur

Ons nieuwe adres:
De Tienden 34, 5674 TB Nuenen

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

RCE Cars.nl
OP NIEUW ADRES!

Worsten-
broodjesactie 
voor 
Weverkeshof

KOOPZONDAG
zondag 7 december

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

7 december

Start bouw Park Luistruik fase 2
De werkzaamheden waren al begonnen maar met het planten van een boom 
gaven de wethouders Martien Jansen en Henk Pero vorige week donderdag het 
officiële startsein voor de bouw van 45 woningen in Park Luistruik. In deze twee-
de fase van het bouwproject gaat het om 30 huurwoningen in de vrije sector en 
15 koopwoningen. De huurwoningen zijn gekocht door uitvaartmaatschappij 
DELA. De samenwerkende ontwikkelaars Bouwfonds Ontwikkeling en Van 
Wanrooij Projectontwikkeling verwachten de oplevering van de huurwoningen 
rond de zomer van 2015.

Van links naar rechts: Carl Smeets (Bouwfonds), wethouder Henk Pero, wethou-
der Martien Jansen en Clemie van Wanrooij ‘planten’ een beuk.

Eerste exemplaar straatnamenboek 
Nuenen c.a. voor burgemeester Houben 

Burgemeester Houben (rechts) ontvangt het eerste exemplaar van het straatnamen-
boek uit handen van samensteller Roland van Pareren (links) [foto: Herman Bulle]

Roland van Pareren signeert het Straat-
namenboek bij boekhandel Van de 
Moosdijk [foto: Herman Bulle].

De burgemeester nam het boek met 
genoegen in ontvangst en zei erg trots 
te zijn op het feit dat een gemeente als 
Nuenen c.a. nu de beschikking heeft 
over een prachtig actueel document 
waarin alle straatnamen, ruim 600, zijn 
beschreven. Dat ook de straatnamen 
van Eckart zijn beschreven, deed hem 
deugd. Houben zei dat hij zijn jeugdja-
ren in De Luytelaer, een Eckartse 
woonwijk, heeft doorgebracht. Hij feli-

citeerde heemkundekring De Drije-
hornick met het mooie resultaat in de 
vorm van een fraai boekwerk. De bur-
gemeester refereerde nog maar eens 
aan het feit dat het gemeentebestuur 
streeft naar originele en verantwoorde 
straatnamen, verwijzend naar de his-
torie van de gemeente, naar de namen 
van oude akkers en weilanden en naar 
personen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de samenleving van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Houben zei een tweede exemplaar van 
het boek te willen kopen om het ver-
volgens aan zijn voorganger, oud-bur-
gemeester Willem Ligtvoet, te geven. 
Het was hem bekend dat Ligtvoet in 
zijn burgemeesterstijd erg veel inte-
resse had in een verantwoorde straat-
naamgeving. 

Bijeenkomst
Bij de bijeenkomst op het gemeente-
huis waren naast de directe medewer-
kers aan het boek ook de leden en 
secretaris van de Commissie Straat-
naamgeving aanwezig. Ook Ria San-

ders, de vrouw van de overleden 
oud-secretaris van de commissie Thom 
Sanders, was erbij. Helaas moest Frans 
van de Werff, secretaris van de Straat-
naamcommissie tussen 1970 en 1996, 
door ziekte verstek laten gaan. Ook 
Nico Nagtegaal was present. Hij heeft 
voor de nieuwe uitgave vele adviezen 
gegeven en bijdragen geleverd. Boven-
dien heeft het Cultuurfonds Nico en 
Zingra Nagegaal-Geerts het financieel 
mogelijk gemaakt dat het straatnamen-
boek uitgegeven kon worden. 

Het eerste exemplaar van het boek ‘De straatnamen van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, inclusief Eeneind en Eckart’ is vorige week aangeboden 
aan burgemeester Maarten Houben. 

Vanuit Eckart waren de heren Bert 
Coenen (Vereniging Omwonenden 
Kasteel Eckart) en René van de Weste-
laken (Lunetzorg) aanwezig om een 
exemplaar van het straatnamenboek in 
ontvangst te nemen. Omdat het gebied 
Eckart tussen 1810 en 1821 deel uit-
maakte van de voormalige gemeente 
Nederwet ten-Eckart zijn ook de 
straatnamen van Eckart opgenomen 
inclusief de straatnamen op het terrein 
van Lunetzorg waarvoor de Nuenense 
heemkundekring heeft geadviseerd. 
‘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.

Adana
Albert Heijn 
Beeldwinkel Verhallen
Berry Hiemstra Bierbrouwen 
Bert Smolders   
Bio-Lekkers
Bij Paris
Bloemsierkunst Marjolein
Boekhandel v/d Moosdijk
Bruna 
Café Ons Dorp
Café René 

Cafetaria ‘t Frietje
Corries Visstekje 
Dorpswerkplaats 
Etos
Evert Teback, Keurslager 
Expert
Grieks Restaurant Parkstraat
Hema
H. Clemenskerk
José Cuypers 
José Cuypers Lingerie
Jumbo Ton Grimberg

Kookstudio John Geven 
Kruidvat 
Mannenmode Crooymans 
Marianne van Tuijl Food 
Marskramer 
Nicole Abbing Keramiek 
Optiek Verhoeven
Puff Inn 
Restaurant Indonesia 
Riny van Kessel Groente & Fruit  
Schapenhouderij Rob Adriaans 
Scouting Rudyard Kipling  

De	volgende	winkels	werken	mee:

Schijvens Mode
Shoeby 
Slijterij André van Lieshout
Ted’s 
Thesaurie
The Phone House 
Verhuurspecialist Nuenen 
Wereldwinkel
Zeeman
Zuidzorg

Winterfair in het   
Winkelhart van Nuenen
Proef de smaak en de sfeer van de winter. Beleef en prikkel al uw zintuigen 
op deze grootse Winter Fair. Kom naar de Winterfair op zondag 7 decem-
ber in het ‘Winkelhart van Nuenen’ en neem plaats op een van de sfeer-
volle zitjes rond het kampvuur met warme hapjes en drankjes.

Doe ideeën op en maak de winter tot een behaaglijke en sfeervolle periode. Ge-
niet van de prachtige sfeerverlichting, de fraai ingerichte kramen en pagodes. 
Laat u verwennen op de winterterrassen. Luister naar de optredens van de Nue-
nense koren en orkesten. En ook aan de kleintjes is gedacht.
De Winterfair wordt gehouden op zondag 7 december van 13.00 uur tot 19.00 
uur in het Winkelhart van Nuenen, Parkstraat-Parkhof-Boordseweg-Smidse. 
Ook de winkels zijn geopend. De toegang en het parkeren is gratis.

Programma podium Parkhof
13.15-14.30 uur 
Orkest Klick
14.30-15.00 uur 
Zanggroep New Balance Nuenen
15.00-15.30 uur 
Nuenens Mannenkoor
15.30-16.30 uur 
Drumfanfare Jong Leven
17.00-17.30 uur 
De Vooruitgang Koper Ensemble 

Programma podium Parkstraat
13.30-14.30 uur De Parkblaozers 
14.30-15.00 uur De Vooruitgang 
Koper Ensemble
15.00-16.00 uur 
Aspiranten Orkest.
16.00-16.30 uur 
Zanggroep New Balance Nuenen
16.30-17.00 uur 
Nuenens Mannenkoor
17.00-18.00 uur Jocanto



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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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

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantel-
zorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

VERVOLG VAN PAGINA 2

UITNODIGING     
INFORMATIEBIJEENKOMST - 9 DEC 2014 
Voor zorgaanbieders Jeugd en Wmo in de subregio Dommelvallei+ 
Bent u een zorgaanbieder en wilt u vanaf 2015 zorg (blijven) verlenen 
op het gebied van Jeugdzorg en Wmo? Kom dan op 9 december a.s. 
naar de informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders van de Dommel-
vallei+ gemeenten (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en 
Waalre). Tijdens deze bijeenkomst informeren wij (startende) zorg-
aanbieders op het gebied van Jeugdzorg en Wmo over de nieuwe 
contracten uit het subregionale aanbestedingstraject Dommelvallei+. 

Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor 
de organisatie en inkoop van de AWBZ-functies begeleiding en kort-
durend verblijf (vallen onder de Wmo) en de Jeugdhulp. De verande-
ringen op het gebied van zorg vragen om een cultuuromslag en an-
dere manier van werken. De taken op het gebied van Wmo en Jeugd-
zorg die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gaan vallen zijn 
uiteenlopend, in zwaarte en duur, en kan individueel en in groepsver-
band (dagbesteding) zijn. Door deze diversiteit is er ook een diversiteit 
aan aanbieders en begeleidings- en zorgvormen nodig.
 
Het gaat hierbij om de volgende contracten: Basisovereenkomst / Deelover-
eenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding 18+ Overgangsrecht 2015 / 
Deelovereenkomst Individuele voorziening Begeleiding Jeugdhulp -9 maan-
den tot achttien jaar overgangsrecht 2015 / Deelovereenkomst individu-
ele begeleiding jeugdhulp -9 maanden tot 18 jaar en maatwerkvoorziening 
begeleiding nieuwe cliënten 2015 / Deelovereenkomst individuele voorzie-
ning ambulante Jeugdhulp overgangs- en nieuwe cliënten.

Informatiebijeenkomst contracten Jeugd en Wmo
U bent als zorgaanbieder van harte welkom op: 
Datum: 9 december 2014.
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: ‘t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre.

Tijdens de bijeenkomst wordt er uitleg en informatie gegeven over de 
totstandkoming van de contracten, de inhoud daarvan en de (veran-
derde) manier van werken die deze contracten met zich meebrengt. 
Daarnaast vertellen we u graag hoe uw organisatie een contract kan 
aangaan met (één van) de Dommelvallei+ gemeente(n). 
 
Meldt u vóór 8 december a.s. aan voor de bijeenkomst door een e-mail 
te sturen naar decentralisatiesdommelvalleiplus@bizob.nl onder ver-
melding van ‘Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Dommelvallei+ 
gemeenten’. Laat ons weten met hoeveel personen u komt, de namen 
van de deelnemers, uw organisatienaam en uw contactgegevens. 
 
Meer informatie
Meer informatie over het subregionale aanbestedingstraject vindt u 
op de website van Bizob (bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost 
Brabant) via http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisaties-
dommelvallei-plus/ 
Eventuele vragen kunt u stellen door gebruik te maken van bovenge-
noemd emailadres. 

BELANGRIJK BERICHT OVER WTCG
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Chronisch zieken en gehandicapten konden jarenlang een financiële 
tegemoetkoming aanvragen. Dit was geregeld in de Wet tegemoetko-
ming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Eerste Kamer 
heeft besloten dat deze wet per 1 januari 2014 ophoudt te bestaan. 
Omdat de uitbetaling altijd een jaar achteraf plaatsvindt, betekent 
dat de financiële tegemoetkoming over 2013 in december 2014 voor 
het laatst wordt uitbetaald. De uitbetaling wordt uitgevoerd door het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Van Wtcg naar ondersteuning op maat
Het stopzetten van de Wtcg heeft te maken met de taken die per 1 
januari 2015 overgaan naar de gemeenten. In plaats van de Wtcg gaat 
de gemeente ondersteuning op maat bieden via de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand. 

Belangrijke brief met bijlage
Het CAK stuurt vanaf december alle Wtcg-gerechtigden een brief over 
de aanstaande veranderingen. Nog belangrijker is de antwoordkaart 
die hierbij verstuurd gaat worden. Daarmee vraagt het CAK toestem-
ming om uw gegevens (Burgerservicenummer, geboortedatum en naam) 
door te geven aan de gemeenten. Als u dit doet, ontvangen de gemeen-
ten medio maart 2015 de gegevens vanuit het CAK. Doet u dit niet, dan 
weten de gemeenten niet welke mensen hiervoor in aanmerking kwamen.

Contact
Heeft u vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de 
bijzondere bijstand? Neem dan contact op met het Centrum Maatschap-
pelijke Deelname (CMD) van de gemeente Nuenen. Dat kan via e-mailadres 
cmd@nuenen.nl, telefoonnummer 040-2831675 of door even binnen te 
lopen op maandag tot en met vrijdag op de Berg 22c in Nuenen.

AFVALINZAMELING
Thema: Afval aanbieden tijdens vorst
Tijdens de vorstperiode kan het voorkomen dat het afval in uw con-
tainer vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans 
dat er niets of nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel geregis-
treerd wordt en u hier dus het volledige tarief voor betaalt. U bent zelf 
verantwoordelijk voor dat de container volledig wordt leeggemaakt. 
Indien dit niet het geval is wordt er niet nagereden door onze afvalin-
zamelaar. Om ook bij vorst uw container te kunnen legen, willen wij 
u graag de volgende adviezen geven:
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	container.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken.
•	 Zet	de	containers	één	nacht	 voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	

zodat de inhoud kan ontdooien.
•	 Plaats	tussen	de	deksel	en	de	containers	een	stokje	om	het	dicht-

vriezen van de deksel te voorkomen.
•	 Is	de	mogelijkheid	om	de	container	ontdooid	aan	te	bieden	niet	

aanwezig, verzamel dan uw GFT-afval zolang in huisvuilzakken. U 
kunt dit afval (zonder de zak) dan op de ophaaldag in de GFT-
container doen.

•	 Stamp	het	afval	niet	aan.
•	 Steek,	wanneer	u	de	container	aanbiedt,	het	afval	langs	de	wanden	

los met schop of stok

Aanbieden GFT-afvalcontainers
Op dit moment wordt er door de inwoners van Nuenen minder GFT-
afval aangeboden dan in de voorgaande weken. Dit houdt in dat er 
minder groene containers aan de straat staan en dat het inzamelbedrijf 
de route voor een bepaalde dag sneller afrondt. In sommige gevallen 
kan het voorkomen dat het inzamelbedrijf vroeger in een straat is dan 
wordt verwacht door de inwoners. Wilt u er zeker van zijn dat uw 
container wordt geleegd dan is het noodzakelijk dat uw container op 
de dag van inzameling ’s morgens vóór 7.30 uur aan de straat staat.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 28	november	2014	 De	Huufkes	30,	5674	TM	-	het	uitbreiden	
    van een bedrijfspand   

   (Bouw en RO, afwijken van de bestemming).

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 aanvraag 
om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	V.O.F.	van	Houtum	voor	het	innemen	c.q.	verlengen	

van een standplaats op het Heuvelplein in Gerwen voor de verkoop 
van brood-koek-banket op elke donderdagochtend in het jaar 2015; 

•	 Aanvrager:	Blaasband	de	Klippeleaters	voor	het	organiseren	van	
het evenement “Ameezing carnaval” op carnavalszondag 15 fe-
bruari 2015 in het Park;

•	 Aanvrager:	Bio-lekkers	voor	het	innemen	c.q.	verlengen	van	een	
standplaats op het Vincent van Goghplein op elke zaterdag in het 
jaar 2015 voor de verkoop van biologische producten, zoals aard-
appelen, groente, fruit, brood, kaas, olie, kruiden, rijst e.d..

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 4 december 2014

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 18	november	2014	 Europalaan	142,	5672	AL	-	het	realiseren	
    van een overkapping/carport(BOUWEN).
Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op:
•	 25	november	2014	 Parkstraat	3,	5671	GD	-	het	plaatsen	van	
    een luifel aan de zijkant van het café 
    (BOUW en RO, afwijken van de 
    bestemming);
•	 28	november	2014	 Opwettenseweg 77B, 5672 AG - het plaatsen 
    van een dakkapel aan de voorzijde van de 
    woning (BOUW);
•	 28	november	2014	 Opwettenseweg 71, 5672 AG - het plaatsen 
    van een erker aan de voorgevel (BOUW en 
    RO, afwijken van de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluit op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	(Café	Ons	Dorp	V.O.F.)	is	me-

degedeeld dat er geen bezwaren zijn tegen het bijschrijven van 
leidinggevenden op een aanhangsel behorend bij de Drank- en 
horecavergunning, die op 22 maart 2011 is afgegeven voor Park-
straat 1 (verzenddatum 26 november 2014);

•	 aan	Stichting	de	 Inhaalslag	 is	een	vergunning	verleend	voor	het	
houden van een collecte in de periode van 22 december 2014 tot 
en met 3 januari 2015 ten behoeve van de Stichting (verzenddatum 
27 november 2014);

•	 aan	winkeliersvereniging	“Winkelhart	van	Nuenen”	zijn	vergunning	
en ontheffing verleend voor het organiseren van een sfeermarkt 
onder de naam Winterfair op zondag 7 december 2014 in het 
winkelgebied Parkstraat, Parkhof, Boordseweg en De Smidse (ver-
zenddatum 28 november 2014);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Van	de	Ven	(Horecaexploitatie	Oude	Lan-
den) is een vergunning verleend voor de uitoefening van het hore-
cabedrijf aan Pastoorsmast 14 (verzenddatum 2 december 2014);

•	 aan	Stichting	Centrale	Veulenkeuring	Gerwen	zijn	een	vergunning	
en ontheffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse veu-
lenkeuring in het centrum van Gerwen op 13 december 2014 (ver-
zenddatum 2 december 2014).

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

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 20 novem-
ber 2014 besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om 
omgevingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het (ver)bouwen van 
een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bouwen 
van woningen in bestemmingsplan Uitbreidingsplan Nuenen-West, 
uitwerkingsplan fase 1. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 
N-HZ-2014-0107. De omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning.
Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een 
omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, 
lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend. Die omgevingsvergun-
ningen zijn geregistreerd onder de nummers N-HZ-2013-0103 en N-
HZ-2013-0107. 

De beschikking ‘omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteit gebruik’ 
én de beschikking ‘omgevingsvergunning fase 2 voor de activiteit bou-
wen’ worden op moment van inwerking treding tezamen aangemerkt 
als één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning treedt inwer-
king na afloop van de beroepstermijn.



  

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 4 t/m woensdag 10 december

Ook wij staan zondag 7 december op de 
Winterfair in het centrum van Nuenen!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wie zoet is ......

Broccoli 
1/2 kilo 0,99

Bospeen 
per bos 0,99

Zuurkool panklaar 
1/2 kilo 0,49

Hutspot panklaar
1/2 kilo 0,89

Rodekool panklaar
1/2 kilo 0,79

Elstar appel
hele kilo 0,99

Huzaren salade
hele kilo 3,98

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Acties week 49: geldig van maandag 1 t/m zaterdag 6 december 2014
_____________________________________________________

Pepernotenvlaai
 

 € 12,95
_____________________________________________________

Sinterklaas 
slagroomschnitte 

     nu € 6,50
_____________________________________________________

Taai - taai
 met of zonder suiker

 5 + 1 GRATIS  
_____________________________________________________

Speculaas gevulde koeken 
 

3 + 1 GRATIS
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

JENL
administratie.nl 

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

Hachee pakket
500 gr. vlees, uien en kruiden 6,95
Varkensfilet
100 gram .........................................2,20
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief 
100 gr. Sellerie salade  ....... GRATIS 
Varkenshaas in Roomsaus
“Uit eigen keuken”
300 gram  ........................................4,25
Quiche Lorraine
per stuk ...........................................1,50
Runder Bavette Spies

 Iedere 4e  GRATIS
Vrijdag 5 dec. om 18.00 uur gesloten!

KOOPJE

TOPPER!!

KANT EN 

KLAAR!!!

SPECIAL

Park 13 • 5671 GB • Nuenen • www.karinvandeursen.nl

Heeft u nog oude sieraden waar u niets 

meer mee doet? Ontwerp samen met mij 

een mooi sieraad zodat u het weer met 

plezier gaat dragen. Ook voor reparaties 

aan uw sieraden bent u bij mij welkom.

•	 Kipfilet	in	kerrie
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai	
•	 Sate	Ajam
•	 6	st.	Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Nasi,	bami	of	rijst

€ 1750

Maandmenu 
December

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

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

Chinees Indisch Restaurant

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’
advertorial

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 
voor de klachten van zijn zoon. Nu, veertien 
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 
buitenlandse internetforums steeds goede 
ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 
assortiment hierheen te halen en deelde die 
bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk 
dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

ellendige jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en 
veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 
emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot 
slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 
iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk 
last van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams skincare

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 
voor de klachten van zijn zoon. Nu, veertien 
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 
buitenlandse internetforums steeds goede 
ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 
assortiment hierheen te halen en deelde die 
bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk 
dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

ellendige jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en 
veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 
emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot 
slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 
iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk 
last van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams skincare
Kijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langer 
aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem 
en begon aan de keukentafel zelf een middel uit 
te vinden voor de klachten van zijn zoon. Nu, 
veertien jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct op 
natuurlijke basis in Australië het meest gebruikte 
natuurlijke middel tegen eczeem en psoriasis en is 
het bij veel mensen niet meer uit het leven weg te 
denken.

Arjen van de Merwe haalde de crème naar Europa en
introduceerde het om te beginnen in Nederland. Van
de Merwe vertelt: ‘Vrienden van mij hebben kinderen
met eczeem die zich tot bloedens toe krabben. Op
zoek naar een oplossing kwam ik op buitenlandse
internetforums steeds goede ervaringen van het
Australische “Grahams” tegen. Ik besloot een aantal
producten uit het assortiment hierheen te halen
en deelde die bij wijze van test uit aan mensen met
eczeem, psoriasis, dermatitis, een jeukende hoofdhuid
etc. Toen ik de reacties teruggekoppeld kreeg was
duidelijk dat heel veel mensen hierin hadden gevonden
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de ellendige
jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 3 jaar is “Grahams” verkrijgbaar in Nederlandse
winkels. Het zijn stuk voor stuk probleemoplossende
producten zoals de eerder genoemde Eczeem Crème

en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), maar ook
bijvoorbeeld shampoo voor een droge hoofdhuid
(jeuk, schilfertjes, roos). Doordat winkels enthousiaste
reacties van klanten krijgen en veel herhalingsverkopen
zien, worden er weer meer mensen op het bestaan van
Grahams gewezen. En de gebruikers zelf vertellen het
natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk
belast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als
een product goed aanslaat.

‘We krijgen dagelijks heel emotionele reacties’, vertelt
van de Merwe tot slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat
het met iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk
last van de huid heeft en nu ineens aan den lijve
ondervindt dat er ook een leven zonder krabben en
schilfers mogelijk is.’

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 
Drogisterij Noordveld
Hoge Brake 72
5672GM Nuenen

winter 
sale 
now on 

30% - 40% 
korting

5-6 en 7december

15% 
korting 

op de 
nieuwe collectie

7 december
koopzondag

12.00-17.00
de prosecco en 

hapjes staan klaar! 
i.s.m.

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN  
T: 040-2840193   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL
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Drents Heideschapen 
overwinteren op het Lobroec
Velen zullen het al gezien hebben, de Drentse Heideschapen blijven deze 
winter op het Lobroec staan. Bij de 9 ooien is 1 ram geplaatst, die de naam 
Edwin draagt. Hij moet er dit najaar voor zorgen, dat we in het voorjaar 
weer nieuwe, mooie lammeren krijgen. 

Duo presentatie in KBO’s 
‘Schuif even aan tafel bij…’
 
Het werk van tweeëneenhalf jaar spitten in archieven, documenten bestu-
deren, fotomateriaal onderzoeken, tientallen interviews afnemen en ten-
slotte het schrijven van een lijvig maar prachtig boek, valt moeilijk in amper 
anderhalf uur samen te vatten. Toch wisten Peter van Overbruggen en Jos 
Thielemans afgelopen donderdagochtend een boeiende duo presentatie 
neer te zetten over het door hun samengestelde boek ‘Van Domineeshuis 
tot Van Goghhuis’.

Het Drentse Heideschaap kan goed te-
gen onze winters. Ze hebben een dich-
te lange vacht, die ze goed beschermd 
tegen de winterkou. De vacht bestaat 
uit een bovenlaag van lange haren en 
een onderlaag van wol. Wanneer om-
wonenden de schapen in de winter 
willen voeren, dan graag in de daar-
voor neergelegde buizen. Voer wat in 
de winter op de grond ligt, wordt door 
de schapen niet opgegeten. Daarnaast 
zal er van de winter extra bijgevoerd 
worden door de verzorgers. Zo komen 
ze goed en gezond de winter door. 

Het Drents Heideschaap is met zijn 
horens, veelkleurigheid, harige vacht 
en lange staart een opvallende ver-
schijning. Het behoort tot de zeldza-
me Nederlandse schapenrassen en 

kent een eeuwenoude historie. Dit 
unieke stukje levend cultuurerfgoed 
verdient het om in stand gehouden te 
worden. Drentse heideschapen zijn 
sober en hebben een grote overle-
vingsdrang. Ze zijn rank en relatief 
klein van stuk. Typisch zijn de horens, 
hoewel ooien ook ongehoornd kun-
nen zijn. Ze komen in vrijwel alle 
kleurslagen voor, maar de voskleurige 
variëteiten zijn het meest voorko-
mend. De ooi wordt gemakkelijk 
drachtig, lammert vrijwel altijd zon-
der problemen af en is een goede moe-
der voor haar doorgaans 1 tot 2 lam-
meren. Drentse Heideschapen zijn 
levendig, attent en nieuwsgierig van 
aard. Er zit relatief veel ‘natuur’ in. Het 
karakter is prettig, en vertrouwd naar 
hun bekende verzorger.

Net als het boek zelf werd de KBO le-
zing voor breed Nuenens publiek door 
het tweetal fraai ondersteund met 
mooi fotowerk van de oude dorpskom 
van Nuenen en de beide kerkdorpen, 
nostalgische plaatjes van inwoners 
van vroeger en mooie reproducties 
van kunstwerken, vervaardigd in of 
om dit beroemde huis. Met name erg 
boeiend deden de auteurs verslag van 
de moeizame wijze waarop het protes-
tantse en katholieke deel van zo’n klei-
ne gemeenschap als Nuenen toen was, 
dicht bij elkaar maar toch zonder de 
ander, samenleefden. Zo kwam ook de 
eerste handtekeningenactie van Nue-
nen op tafel, waarbij in 1798 meer dan 
900 katholieke Nuenenaren via een 
petitie hun in beslag genomen kerkge-
bouwen en bezittingen terug vroegen. 
Veel namen uit de bewaarde lijsten 
van toen zijn nog in het huidige Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten terug te 
vinden.
Deze informele lezing was een mooie 
afsluiting van het 250 jarig jubileum 
van het inmiddels wereldberoemde 
Van Goghhuis in Nuenen en tegelij-
kertijd een passende opmaat naar 

2015, weer een nieuw jubeljaar met 
bijzondere dorpsactiviteiten voor deze 
beroemde Nuenense schilder, die dan 
precies 125 jaar geleden zelf afscheid 
nam van zijn rusteloos bestaan.

Van het boek dat dit voorjaar in een 
oplage van 1000 stuks werd vervaar-
digd, zijn er inmiddels meer dan 700 
verkocht. De begeleidingscommissie 
verwacht met de feestmaand in aan-
tocht de laatste exemplaren nog dit 
jaar te zullen verkopen.

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

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

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

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

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

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

Goede start voor de jeugdtoneelgroep 
van ‘De Vriendenkring’
Na vier maanden oefenen, mocht de jeugdgroep twee uitvoeringen spelen 
voor het grote publiek. De woensdag daarvoor mochten ze de generale 
repetitie spelen voor de volwassen toneelgroep van De Vriendenkring. De 
generale repetitie was goed gegaan dus zat het vertrouwen er goed in bij de 
spelers die nu klaar waren voor het grote werk. 

De spelers kijken terug op twee leuke 
uitvoeringen en zien al weer uit naar 
volgend jaar. De dames van de regie 
Mariëlle, Thea en Celly zijn ook meer 
dan tevreden, en super trots op hun 
spelersgroep. 
Voor toneelvereniging ‘De Vrienden-
kring’ is er vanaf dit weekend een 
beetje meer zekerheid voor de toe-
komst gekomen. Want talent zit er ze-
ker bij in de jeugdgroep. Beter hoeft 
het niet te worden want in dit toneel-
stuk hebben we allemaal geleerd dat, 

goed genoeg, goed genoeg is.
We willen iedereen die meegeholpen 
heeft aan deze uitvoeringen, heel har-
telijk danken voor hun steun. Zonder 
al die handen was dit niet mogelijk ge-
weest.
Als jij je wilt aansluiten bij deze jeugd-
toneelgroep dan kun je je aanmelden 
via mail bij Marielle Cruts, m.cruts@
chello.nl. Dan sta jij volgend jaar ook 
op de planken bij de uitvoeringen van 
de jeugdtoneelgroep van toneelver-
eniging De Vriendenkring Lieshout.

Aandacht voor zorgkwaliteit en 
patiëntgerichtheid bij de St. Anna Zorggroep

‘Vroeger tijden’ doen herleven
De afgelopen maanden konden mede-
werkers verbeterinitiatieven aandra-
gen. Uit de inzendingen zijn in de 
voorrondes zes projecten uitgekozen 
die op 27 november gepresenteerd 
mochten worden. Dit gebeurde in het 
St. Anna Ziekenhuis te Geldrop. Een 
vakjury onder leiding van Ingrid Wolf 
(lid raad van bestuur St. Anna Zorg-
groep) en een publieksjury kozen sa-
men het winnende verbeterinitiatief. 
Ze letten hierbij onder andere op de 
meerwaarde voor cliënten/patiënten, 
kwaliteitswinst, de mate van innovatie 
en de manier waarop het initiatief 
werd gepresenteerd. Dit keer won: ‘Te-
rug in mijn tijd’, een project dat door 
de woonzorgcentra van Ananz in gang 
is gezet om een zo gunstig mogelijke 
omgeving voor dementerende oude-

ren te creëren. De inrichting van de 
psychogeriatrische locaties van Ananz 
wordt dusdanig aangepast dat deze 
aansluit bij het dementie-stadium van 
de cliënt. Zo worden bijvoorbeeld ele-
menten uit vroeger tijden zoals een 
transistorradio, een oude wasmachine, 
antiek servies of oude schilderijen toe-
gevoegd aan de woonomgeving. De-
menterende cliënten voelen zich hier-
door meer thuis en ervaren meer rust. 
Verzorgenden merken dit verschil 
ook. De betrokken medewerkers ont-
vingen de Anna Kwaliteitsprijs 2014 en 
mogen samen een leuke groepsactivi-
teit ondernemen.

Veroni Vanhauten en Jos Segers nemen de Kwaliteitsprijs 2014 in ontvangst uit 
handen van Ingrid Wolf.

Lancering 
Nationaal 
Meldpunt 
Ouderenzorg
Omroep MAX en ouderenorganisa-
ties Unie KBO en PCOB lanceerden 
maandag 1 december het Nationaal 
Meldpunt Ouderenzorg. Vanaf 1 janu-
ari vinden grote hervormingen plaats 
binnen de langdurige ouderenzorg. 
Deze hervormingen vragen om goede 
begeleiding. Ouderen, familieleden, 
mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg 
én zorgverleners kunnen bij het meld-
punt aangeven hoe de veranderingen 
positief of negatief effect hebben op 
het dagelijks leven.

Vanaf volgend jaar verandert er veel in 
de zorg. Zo gaan gemeenten ouderen 
begeleiden en verstrekken de zorgver-
zekeraars voor het eerst wijkverple-
ging en verzorging aan huis. Het 
meldpunt zal alle signalen verwerken 
en bij de overheid aangeven hoe de 
veranderingen in de dagelijkse prak-
tijk uitpakken. 
Het meldpunt wordt vanaf maandag 1 
december opengesteld omdat de initia-
tief nemende organisaties dagelijks 
merken dat mensen zich nu al zorgen 
maken over de aankomende verande-
ringen. Vanaf 1 december kan via www.
nationaalmeldpuntouderenzorg.nl 
melding worden gedaan van ervarin-
gen. Mensen zonder internettoegang 
kunnen op werkdagen tussen 10.00 en 
12.00 uur ook bellen met het nummer 
0800 22 55 624.
Ook via twitter en Facebook kan wor-
den meegepraat via #Meldouderen-
zorg of www.facebook.com/natio-
naalmeldpuntouderenzorg.
www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl

Wim Daniels bij    
Boekhandel van de Moosdijk
Op zaterdag 6 december, tijdens de Bruisende Zaterdag in het Winkelhart 
van Nuenen, is Wim Daniels van 13.00 tot 15.00 uur te gast bij Boekhandel 
van de Moosdijk. Zijn laatst verschenen boek is ‘De Taal achterna’. Hierin 
vertelt Wim over zijn jonge jaren in Aarle-Rixtel en maken we kennis met 
woorden als ollieklonje, brandestransie, ertschalle en tantanna.

Gedreven door zijn onstuitbare ver-
wondering over het dialect van zijn 
geboorteplaats raakte de jonge Wim 
verslingerd aan de taal. In De taal ach-
terna neemt hij je mee op zijn jaren-
lange trektocht langs woorden en zin-
nen, in binnen- en buitenland, waarbij 
Daniëls zelfs nog een dorpsgenoot uit 
de zestiende eeuw op het spoor komt, 
die verdacht veel op hem lijkt. De Taal 
achterna is een prachtig verslag van 
iemand die taalplezier combineert 
met de wens er alles van te weten en 
met de behoefte ook anderen enthou-
siast te maken voor de wondere we-
reld van de taal.

Op zondag 7 december tijdens de 
Winterfair in het centrum van Nuenen 
zijn ook een aantal Nuenense schrij-
vers vanaf 14.00 uur in de pagodetent 
voor Boekhandel van de Moosdijk te 
vinden. Tonnie van den Boomen en 
Yvonne Henderson met de boeken 
Nuenen op het Randje en Tongelre oh 
Tongelre. Beide boeken zijn die dag te 
koop voor een zeer speciale prijs. Ro-
nald van Pareren met zijn nieuwste 
uitgave De straatnamen van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. En de au-
teurs van het boek Van Domineeshuis 
tot Van Gogh huis, 250 jaar Pastorie 
Nuenen en haar bewoners

De St. Anna Zorggroep organiseerde op donderdag 27 november een zoge-
noemde Kwaliteitslunch voor haar medewerkers. Tijdens deze lunch pre-
senteerden collega’s aan elkaar verbeterinitiatieven die bijdragen aan de 
kwaliteit van patiënten- en cliëntenzorg. Met deze dag benadrukt de zorg-
groep dat zij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft staan. 

Nieuwsgierig? Kom kijken!
Bent u nieuwsgierig geworden naar de 
gepresenteerde verbetertrajecten? In de 
centrale hal worden de posters van de 
zes initiatieven tijdelijk gepresenteerd.

Zorg voor patiëntgerichtheid en 
kwaliteit
De kwaliteitslunch is één van de in-
strumenten waarmee de St. Anna 
Zorggroep werkt aan kwaliteit van 
zorg en blijvend werkt aan een cultuur 
van patiënt- en cliëntgerichtheid bin-
nen haar organisatie. 
De St. Anna Zorggroep bestaat uit het 
St. Anna Ziekenhuis (Geldrop/Eind-
hoven), Ananz (bestaande uit vier 
woonzorgcentra in Geldrop en Heeze) 
en medisch sportgezondheidscentrum 
TopSupport (Eindhoven). 
www.st-anna.nl

KBO-  
kerstviering 
Nuenen
Op donderdag 18 december vindt 
vanaf 13.30 uur in de theaterzaal van 
Het Klooster de jaarlijkse KBO-kerst-
viering plaats, uitgevoerd door de ei-
gen KBO-leden. Ontvangst is vanaf 
13.00 uur op het Rabobankplein met 
koffie of thee. Het Seniorenorkest 
speelt vanaf 13.15 uur in de theater-
zaal. Pastor Jos Deckers zal dit jaar de 
kerstgedachte uitspreken.
In de ruime pauze, rond 15.15 uur, is 
er voor iedereen koffie of thee met 
kerstbrood.
Een aantal leden van senioren koor De 
Vrolijke Samenzang, het mondhar-
monicaorkest De Luchthappers en het 
Seniorenorkest, zullen de toehoorders 
verrassen met een heel eigen inbreng. 
Rond 17.00 uur is deze kerstviering af-
gelopen.
Kaarten voor deze middag zijn € 3,- en 
te koop op dinsdag 9 december in De 
Akkers van 10.00 uur tot 11.00 uur en 
in de KBO-biljartzaal van 13.00 uur 
tot 14.00 uur, en op donderdag 11 de-
cember in de KBO-biljartzaal van 
13.00 uur tot 14.00 uur.
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De omgevingsvergunning ligt met ingang van 5 december 2014 voor eenieder gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte op het gemeen-
tehuis. U kunt de onderstaande omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning 2e fase N-HZ-2014-0107 (Kavel 41, 42, 52 en 55).

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is geen zienswijzen ingebracht. Te-
gen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning 
beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevingsvergunning	aan	

het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	zienswijzen	

op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college kenbaar te hebben gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergun-
ningen treden in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift 
is verstreken. Het beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. 
Indien tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofd-
stuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1. Chw in samenhang 
met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt strik-
tere eisen aan het beroepschrift.
Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift 
dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de 
beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Nuenen, 4 december 2014
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
Kennisgeving wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om een vergun-
ning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderdeel inrichting 
te verlenen aan:
•	 M.A.C.M.	Donkers,	voor	het	oprichten	van	een	inrichting	voor	het	houden	van	

zeugen, beren en biggen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Nuenen, 
sectie B, nr. 4950 gelegen aan Broekdijk 18 te Nuenen.

De aanvraag en de beschikking liggen ter inzage van 4 december 2014 tot 15 janu-
ari 2015. U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 
te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op 
de stukken dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw H. 
van Breugel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoonnummer 088-
3690378.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belanghebbenden de 
mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit in 
het huis-aan-huisblad een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank te 's-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
naam en adres indiener; datum indiening beroepschrift; het besluit ten aanzien 
waarvan beroep wordt ingesteld; waartegen uw beroep instelt.

Het ingediende beroepschrift zal worden toegezonden naar de aanvrager (conform 
de Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de mogelijkheid om hierop te 
reageren.

PUBLICATIE
Ontwerpbesluit artikel 3 Drank- en Horecawet Heilig Kruisgilde voor de uitoefening 
van het horecabedrijf aan Lankveld 10 in Nuenen

De burgemeester is voornemens vergunning te verlenen aan Heilig Kruisgilde op 
grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het hore-
cabedrijf in het gildegebouw aan Lankveld 10 in Nuenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen, 
met ingang van 4 december 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, 4 december 2014
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Glad
Door Elwien Bibbe

Ik heb nog nooit zo weinig Pieten op de Nuenense daken gezien als de afgelopen 
tijd. En dat is niet zo verwonderlijk. Want het wordt steeds lastiger voor Piet. Op 
steeds meer Nuenense daken prijken zonnepanelen. Het wordt gewoon veel te 
gevaarlijk. Dus met dat geklim en geklauter met een volle zak cadeautjes op de 
rug is het straks vanzelf verleden tijd. Spidermanpantoffels voor Piet zou een 
optie kunnen zijn, maar op het moment dat het idee in me opkomt, lijkt me dit 
toch bijzonder ongeloofwaardig. En spikes onder de hoefjes van de schimmel 
evenzeer... ik denk niet dat de magie van Sint en Piet zo ver zal reiken.... en die 
stond met de komst van de centrale verwarming toch al zo onder druk.

Dus als we niks doen is deze oer-Hol-
landse of beter gezegd oer-Nederland-
se traditie voorgoed passé. Zijn we 
weer een stukje cultureel erfgoed 
kwijt! Maar gelukkig valt hier nog wel 
iets aan te doen. De zonnepaneelbe-
zitters zouden de panelen in decem-
ber kunnen verwijderen, want in die 
donkere maanden brengen ze niet veel 
op. Dat zou de manier zijn om dit 
stukje volkscultuur voor de toekomst 
zeker te stellen. En dat mag dan best 
wel wat kosten.

Woonwagenbewoners Nuenen 
trots op prijs
 
De prijs voor het ‘Mooiste Woonwagenkamp van Nederland’ werd vorige week 
uitgereikt aan de bewoners van woonwagenkamp Kremersbos in Nuenen.

Het woonwagenkamp werd door mu-
ziekzenders TV Oranje en RADIONL 
gekozen tot het mooiste, leukste, ge-
zelligste en vooral meest muzikale van 
Nederland. 

De kijkers en luisteraars mochten de 
afgelopen weken hun favorieten in-
sturen, naar aanleiding van het op-
nieuw uitbrengen van ‘De Rolleman’ 
van Lenie Gerrits over het leven in 
een woonwagen. Nuenen kwam als 
winnaar uit de bus vanwege het bij-
zondere muzikale karakter van dit 
woonwagenkamp. Onder andere 
volkszanger Django Wagner en het 
Rosenberg Trio behoren er tot de vas-
te bewoners.

Trotse bewoners
Directeur Nico Silvius van RADIONL 
reikte de prijs persoonlijk uit. ‘De 
woonwagenkampen zijn onlosmake-
lijk verbonden met muziek van eigen 
bodem. Ze verdienen het om door ons 
eens extra in het zonnetje te worden 
gezet’, aldus Silvius. Django Wagner 
gaf aan de onderscheiding te beschou-
wen als ‘erkenning van de muziekcul-
tuur van de woonwagenkampen, en in 
dit geval de gypsymuziek in het bij-
zonder’. Als ‘Mooiste Woonwagen-
kamp van Nederland’ krijgen de be-
woners komende zomer een grote 
barbecue aangeboden, waarbij zal 
worden opgetreden door Lenie Ger-
rits en de RADIONL Drive In Show. 

Natuurhistorische wandeling 
langs de Goorloop
IVN Laarbeek en heemkundekring de Lange Vonder verzorgen zondagochtend 7 de-
cember een excursie langs de Goorloop. In deze wandeling van twee uur wordt aan-
dacht besteed aan de herinrichting van een gebied ten noorden van de Voorbeemd, 
gelegen net naast de Goorloop. Er zal aandacht zijn voor de historische loop van de 
Goorloop en de nog herkenbare aspecten daarvan in het landschap en voor de be-
staande Goorloop met al zijn functies en welke planten en dieren door de waterwerk-
groep van de IVN zijn geïnventariseerd. Vertrek 10.00 uur vanaf het parkeerterrein 
aan de andere kant van de Heereindsestraat te Beek en Donk bij Sparta ’25.

KVO vrouwenorganisatie 
fuseert met Vrouwen van Nu
Per 1 januari 2015 fuseert de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) met 
Vrouwen van Nu. De afgelopen weken kwamen de vrouwen van beide orga-
nisaties tot overeenstemming hierover. Ruim 5000 vrouwen uit meer dan 75 
lokale KVO-afdelingen sluiten zich aan bij Vrouwen van Nu.

Na 87 jaar zal de naam KVO uit het 
straatbeeld verdwijnen en de naam 
Vrouwen van Nu in Brabant uitgebrei-
der verschijnen. KVO werd door een 
terugloop van het ledenaantal ge-
dwongen om na te denken over de 
toekomst. In Vrouwen van Nu is een 
partner gevonden die erg lijkt op 
KVO. Beide verenigingen hebben hun 
wortels op het platteland. De missie 
van de nieuwe fusievereniging Vrou-
wen van Nu is de samenleving verster-
ken met de kracht van vrouwen. Met 

Theater in het 
Alzheimer Café 
Dit jaar wordt op maandag 8 decem-
ber afgesloten met een solovoorstel-
ling ‘Zorgeloos’ van Pythia Winia. In 
deze voorstelling speelt Pythia de 
mantelzorger Tiny Sorgdrager. Tiny 
komt een lezing geven met als thema 
‘Wie zorgt er voor de mantelzorger’ in 
het Alzheimer Café Eindhoven.
Met humor en soms schurende pijn 
komt een herkenbaar en soms confron-
terend beeld van een mantelzorger over 
het voetlicht. Vooraf, in de pauze en na 
de afsluiting is er gelegenheid om samen 
iets te drinken op het sfeervolle pleintje 
van het museum. Het Daf museum is 
om 19.00 open en is te vinden aan de 
Tongelresestraat 27. De toegang is gra-
tis. Als u vragen heeft kunt u contact op-
nemen met Thea Sturme 040-2158080.

een grote vereniging wil Vrouwen van 
Nu de vrouwenbelangen bij vele orga-
nisaties, overheden en politiek nog 
meer onder de aandacht brengen! 
Vrouwen van Nu was al de grootste 
vrouwenorganisatie van Nederland en 
wordt met de fusie nog groter. Bijna 
50.000 vrouwen zijn vanaf 1 januari 
2015 lid van Vrouwen van Nu.

VrouwenWeek
Het gedachtegoed van 87 jaar KVO 
wordt door Vrouwen van Nu overge-
nomen en krijgt haar plaats in de nieu-
we vereniging. Een goed voorbeeld 
hiervan is de Vrouwenweek die Vrou-
wen van Nu van KVO overneemt. De 
VrouwenWeek is van 2 tot en met 8 
maart 2015, rondom Internationale 
Vrouwendag. Een dag om te vieren 
wat al bereikt is en stil te staan bij wat 
er nog moet gebeuren om de positie 
van vrouwen te verbeteren. 
Voor meer informatie over Vrouwen 
van Nu www.vrouwenvannu.nl en 
www.vrouwenweek.nl

Sinterklaascomité 
zoekt hulp
Heb jij ook zo genoten van de 
Intocht van Sinterklaas in Nuenen?
De intocht van Sinterklaas in Nuenen 
wordt door een enthousiaste groep 
vrijwilligers mogelijk gemaakt, ge-
naamd ‘Hulp van Sinterklaas’. Om de 
vele ambities en leuke ideeën tot wer-
kelijkheid te laten komen, zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers.
Kriebelt het bij jou ook al weer? Lijkt 
het je leuk om ons te helpen? Kortom 
ben jij diegene die van aanpakken weet 
en zin heeft om je handen uit de mou-
wen te steken met de voorbereidingen 
voor de intocht van Sinterklaas 2015? 
Meld je dan nu aan via vrijwilliger@
sinterklaasnuenen.nl als vrijwilliger 
voor het comité. Wij zijn op zoek naar 
diverse vrijwilligers voor de werkgroe-
pen intocht, sponsoring, vrijwilligers-
coördinatie en communicatie.
Mocht je eerst meer informatie willen, 
neem dan gerust contact op middels 
bovenstaand mailadres. Kijk ook eens 
op onze website en/of facebookpagina!
www.sinterklaasnuenen.nl of www.
facebook.com/sinterklaasnuenen



zondag 
   december
13.00 tot 19.00 uur

winkels geopend
* Sfeervol kampvuur 
 met hapjes en drankjes

* Prachtig ingerichte
 kramen en pagodes

Voirt * Parkstraat * Parkhof * Park * Boordseweg * Smidse

* Diverse koren en orkesten (2 podiums)

* GRATIS toegang en parkeren!

Winkelhart van Nuenen

* Winterfair

Winkelhart Poster A3 Winterfair 2014.indd   1 26-11-14   13:44

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)
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info@juwelierthesaurie.nl Boordseweg 2 Nuenen
www.juwelierthesaurie.nl  Tel 040 284 52 62

Winterfair
Zondag 7 december

Verkoop 
van ruwe 

mineralen

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Kerstbomen te koop
Mooie kerstbomen te koop.
Rechtstreeks vers vanaf het veld   
in het Nuenense Broek
(Einde Helsestraat)
Diverse soorten en maten.
Zelf uitzoeken.
De verkoop is op: 
vrijdag, zaterdag en woensdagmiddag.
Start verkoop 6 december.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Hele mooie auto, 1e eigenaar, rookvrij. 
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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.

Het ware verhaal 
Bij de start vorige week donderdag 27 november van fase 2 t.b.v. de bouw van 30 
woningen in Park Luistruik (Nuenen), hebben de wethouders Martien Jansen en 
Henk Pero, samen met twee andere bouwdirecteuren, een boom geplant. Bij die 
gelegenheid hield wethouder Jansen een verhaal en zette hij figuurlijk ook een 
boom op over de geschiedenis van de benaming van de Luistruik. Hij memoreerde, 
dat hij in zijn misdienaartijd (dat moet eind vijftiger jaren geweest zijn) als mis-
dienaar, wanneer er bij een bepaalde struik op de akkers achter de kerk (het tegen-
woordige Park Luistruik), een begrafenisstoet uit Eeneind of Zuid passeerde moest 
waarschuwen om de klokken te laten luiden. De aanwezige ED-journalist hoorde 
dit aan en schreef het, als zijnde het op waarheid beruste verhaal op, in zijn kran-
tenverslag (zie hiervoor ED-Plus, 28/11). Ik denk, dat wethouder Martien in zijn 
eigen geschiedenisles geloofde en een beetje te veel nostalgische en euforische fan-
tasie heeft gehad en de eer naar zich zelf heeft willen toe trekken. Ikzelf ben in die 
tijd en de tien jaren daarvoor ook misdienaar geweest van dezelfde parochie, 
maar mij is dit verhaal geheel onbekend. Voor de juiste geschiedschrijving, dit om 
geschiedvervalsing te voorkomen, speelde het soortgelijke oorspronkelijke en juiste 
verhaal zich al anderhalve eeuw eerder af, namelijk vóór 1876. Dit kunnen we le-
zen in de onlangs verschenen derde, geheel vernieuwde uitgave 2014, van het boek 
van Straatnamen van Nuenen c.a., inclusief Eeneind en Eckart van de hand van 
Roland van Pareren onder de kop De Luistruik op pagina 48. De geschiedenis, al-
daar beschreven, verhaalt dat in de eenzame akkers achter de schuurkerk (aan 
het huidige Park) een wilgenstruik stond. Als daar een begrafenisstoet op weg naar 
het kerkhof in de Tomakker passeerde, was dat voor de koster van de toenmalige 
kerk aldaar, het teken om de klokken te luiden. In de volksmond werd deze struik 
dan ook aangeduid als de ‘luistruik’. Dit is het ware verhaal en daar moet ook 
wethouder Jansen het mee doen, zou de bekende rijdendeTV- rechter Visser ge-
zegd hebben. De wethouder had dus wel de klok horen luiden, maar heeft niet ge-
weten waar de klepel hing. 

Rens Kuijten, Vondelstraat, Nuenen.

Waar gaan wij in het komend jaar naar toe?
Dat is een vraag waarop het antwoord eenvoudig te geven is.
Namelijk, Provinciale Staten. Ook de gemeenteraden van onze buurgemeenten 
zetten vraagtekens bij de bestuurskwaliteit van Nuenen. Als je al niet als partner 
wordt gezien in een Dommeldalgemeente, dan is natuurlijk van zelfstandig verder 
gaan geen sprake.
Dat de burgemeesters van de betreffende gemeenten het samengaan wel zien zit-
ten, heeft dat mogelijk te maken met dat ze op straat staan als een andere oplos-
sing wordt gekozen?
Die andere oplossingen zijn grote broer Eindhoven en zustergemeente Helmond.
Eindhoven is erg met zichzelf bezig en niet met de regio, kunnen we in de media 
lezen. Lijkt minder aantrekkelijk.
Helmond is kleinschaliger en daar zou behoud van het typisch Nuenense van 
Nuenen beter aandacht krijgen, lijkt me.
Nu nog de Provinciale Staten zover krijgen dat ze die oplossing gaan omarmen. 
De Staten staan open voor alle ideeën, geven ze aan. Een mooie taak voor de bur-
gerij van Nuenen inclusief Gemeenteraad.
De Provinciale Staten zijn onder meer te bereiken via http://www.brabant.nl/
Contact.aspx, door het invullen van een contactformulier, te bellen of te schrijven.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Verlanglijstje Nuenen, 29 november 2014
Lieve Sinterklaas,

Al jaren lang vindt U Uw tijdelijke residentie
In Nuenen, niet zo groot, doch des te gróter haar pretentie: 
Van eeuwigdurende autonomie en van zeker “beter weten”.
De lat ligt hoog hier, maar altijd dwars, en tegen béter “zeker weten” !
Vele partijen in de raad, doch het samenwerkingsverband ?
Ja, werkelijk, iedere coalitie is hier nog brozer dan fondant.

Oh lieve Sint, ik vraag niet veel,
Maar doe mij ėėn plezier
En maak ons als de wiedeweerga deel
Van een gróótser geheel !
En liefst geen Dommeldalvallei, 
Dat is inmiddels duidelijk ‘n bestuurlijk brakke brij !

Oh Zwarte Piet, wie heeft hem NIET of zou hem moeten krijgen ?
Of kunnen wij, gezien de tijdgeest, over hem maar beter zwijgen ?
Dat lijkt me niet de juiste koers, discussie moet er zijn:
Transparant, integer, en met een heldere lijn, 
zonder “ja, mits” of “nee, tenzij” of anderszins gebakkelei.
Een heldere en eenduidige lijn, zodat er iets te kiezen valt
En die ook de Provincie, in tegenstelling tot nu, bevalt.

Oh lieve Sint, ik vraag niet veel,
Maar doe mij ėėn plezier
En maak ons als de wiedeweerga deel
Van een gróótser geheel !
Van “Central Park” wellicht, omsloten door een ruit ?
Helpt ons, Nuenenaren, dát dan zo vooruit ?!

Ja Sinterklaas, ik bid u, voeg ons nu terstond
het liefst bij Eindhoven, en anders Hellemond. 
Maar handhaaf óns Park Avenue
voor zo nu en dan en af en toe
wat moonlight shopping én, lieve Sint,
laat -ondanks fusie- ons behouden, wat ons waarachtig bindt.

Oh lieve Sint, ik vraag niet veel,
Maar doe mij ėėn plezier
En maak ons, als de wiedeweerga deel
Van een gróótser geheel !
En ligt dat niet in Uw bereik, neem dan niet stilletjes de wijk,
Maar stuur ons , als eens daar was, een wijze Alexander,
Die deez’ knoop van Gordius als werkelijk geen ander
zorgvuldig doch gedecideerd voor altijd kan ontwarren 
En ons bevrijdt ………………van Nuenens dwerse Narren

Cees Montagne, Constantijnstraat 51, Nuenen

Gedeelde wetenswaardigheden via Wiki

Advent maakt wachten    
op kerst aangenaam
Door Mariët Jonkhout

Met afgelopen zondag 30 november meegerekend, is de aanloopperiode naar 
kerst officieel begonnen en duurt het nog precies vier zondagen voor het 
kerstmis is. Deze voorbereidingsperiode op kerst wordt in het Christendom 
advent genoemd. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat 
komst betekent.

De advent begint altijd op de zondag 
die valt tussen 27 november en drie 
december en eindigt altijd bij het 
avondgebed op kerstavond 24 decem-
ber. Hierdoor is de lengte van de ad-
ventsperiode verschillend, maar telt 
wel altijd vier zondagen:

Advent wordt symbolisch zichtbaar 
gemaakt door een kaarsenstandaard 
of een adventskrans, waarop vier 
kaarsen staan. Elke zondag wordt een 
extra kaars aangestoken. Op de laatste 
zondag voor kerst branden dan alle 
kaarsen. Ook wordt tijdens de ad-
ventsperiode in de kerken gebruikge-
maakt van de liturgische kleur paars, 
de kleur van boete en inkeer. Alleen 
op de derde zondag van advent, mag 
de kleur roze gebruikt worden om het 
feestelijke karakter van deze zondag 
weer te geven.

Wanneer de viering van de advent in 
de Kerk voor het eerst werd geïntro-
duceerd, kan niet met zekerheid ge-
zegd worden. De advent wordt voor 
het eerst vermeld in een boek van 
rond 550 na Christus, waarin een vas-
tentijd, drie weken voorafgaand aan 
kerstmis wordt beschreven. Het is 
niet duidelijk of dit een nieuw gebruik 
was dan wel de beschrijving van een 
bestaande regeling.
Een goed gebruik van deze tijd is de 
adventskalender. De kalender telt 24 
vakjes en begint gewoonlijk op 1 de-

cember. Vaak bevat die voor elke dag 
een doosje of een luikje, die op die be-
treffende dag mag worden geopend. 
Zo kan worden afgeteld naar kerst en 
wordt men iedere dag herinnerd aan 
de adventsperiode met een kleine be-
loning in de vorm van een cadeautje 
of een snoepje.

Adventskrans
De adventskrans is bedacht door de 
Lutherse theoloog Johann Hinrich 
Wichem. Hij ving veel kinderen op af-
komstig uit armoedige gezinnen en zij 
vroegen vaak wanneer het eindelijk 
kerst was. In 1839 besloot hij uit een 
houten wiel een krans te maken met 
vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor 
elke adventszondag werd een grote 
kaars aangestoken en voor elke ande-
re dag een kleine. Hierdoor werd het 
wachten een stuk aangenamer. In ka-
tholieke kringen is het traditie om de 
derde adventskaars een roze kleur te 
geven, dit als verwijzing naar de groei-
ende vreugde.
De komende zondagen steken we nog 
drie keer een kaars aan, daarna is 
kerstmis een feit.

Roaw Vlis   
boven de rivieren 
Zaterdag 13 december speelt regio-
band Roaw Vlis, Brabantse streekrock 
op radio RPLfm. De uitzending vindt 
live plaats in aanwezigheid van pu-
bliek. De bandleden, waaronder Frans 
Smits en Bart Manders uit Nuenen, 
worden uitgebreid geïnterviewd over 
een op handen staande Real Life serie 
over Roaw Vlis. En de band speelt drie 
eigen nummers: Neij Gaij, Ooh Zo Hot 
en Alinnig Is Mar Allein. Uiteraard 
zijn alle teksten in onze eigen streek-
taal. En dat is behoorlijk opvallend in 
het land met de harde g’s. De uitzen-
ding is van 17.00 tot 18.00 uur live te 
beluisteren via de kabel op 101.9Mhz 
of via de website van Radio RPLfm.

Verhalen over je 
leven met NAH
Maandag 8 december organiseert Café 
Brein de ontmoetings- en informatie-
avond voor mensen met Niet Aange-
boren Hersenletsel (NAH). Het onder-
werp is ‘Verhalen over je leven met 
NAH’. Café Brein vindt plaats van 19.30 
tot 21.30 uur in het gebouw van Zuid-
Zorg, Le Sage ten Broeklaan 11 in 
Eindhoven. Mensen met NAH, hun fa-
milie, mantelzorgers en andere betrok-
kenen zijn van harte welkom vanaf 
19.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Op 
deze laatste avond in 2014 wordt het 
onderwerp op een persoonlijke manier 
ingevuld, met als thema ‘Verhalen over 
je leven met NAH’. Kroegbaas Marije 
Stuart zal ervaringsdeskundige Camiel 
Wijffels kort interviewen. Camiel is be-
zig met het afronden van zijn boek ‘Je 
hersens in de pot vinden’ - Als je het al-
lemaal even niet meer weet -Een boek 
voor volwassenen met hersenletsel. 

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse 
ontmoetingsavond voor mensen met 
NAH, mantelzorgers en andere be-
trokkenen waarbij informatie en ge-
zelligheid samen gaan. Deelnemers 
praten over de gevolgen van NAH en 
hoe ze daarmee omgaan. Zichtbare en 
onzichtbare gevolgen hebben grote 
invloed op het welzijn van de persoon 
met NAH en zijn omgeving. Belang-
stellenden die aankondigingen of sa-
menvattingen van de bijeenkomsten 
willen ontvangen, kunnen zich aan-
melden voor de e-mailverzendlijst van 
Café Brein via:
 info@mantelzorgverlicht.nl

Mega Piratenfestijn bij 
Juventud een groot succes
Afgelopen vrijdag 28 november was het zover. De kantine van RKVV Nederwet-
ten werd omgetoverd tot een groot piratenhol. Alle kinderen werden door een 
groep piraten ontvangen. Er werd verteld dat er een sleutel gevonden was, maar 
niemand wist waar deze sleutel op paste. Het was een groot raadsel. Ook de 
hoofdpiet was een van zijn pieten kwijt, had deze piet misschien iets met de ver-
dwijning van de sleutel te maken? Er zijn leuke spelletjes gedaan om te kijken wie 
de beste piraat was. Zo werd er ouderwets tangram leggen gedaan. Er werden 
slagroomsoesjes (kanonskogels) afgeschoten om schepen tot zinken te brengen, 
iedereen moest vlaggen raden omdat piraten altijd op wereldreis gaan. Er wer-
den sleutels in een modderbad gezocht om schatkisten te openen en ga zo maar 
door. Verder is er veel gedanst met de pieten, maar ook met de ouders. Aan het 
einde van de avond is er zelfs de langste polonaise ter wereld gemaakt. Tot slot 
moesten de kinderen een schatkaart in elkaar puzzelen (met behulp van de ou-
ders) om zo de schatkist met cadeaus te vinden. Wat bleek nou.... de gevonden 
sleutel paste op de schatkist. Alle kinderen gingen met een broodtrommel van 
Juventud naar huis, moe en voldaan! Het was een geslaagde avond. De organisa-
tie wil alle kinderen, ouders, sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 

Provincie teleurgesteld   
over standpunt Tweede Kamer 
Ruit Eindhoven
 
Het college van Gedeputeerde Staten neemt met grote teleurstelling kennis 
van het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer de plannen voor de 
Ruit Eindhoven wil aanpassen. De provincie zal nu met minister Schultz 
van Haegen in overleg gaan over de wijze waarop zij uitvoering wenst te 
geven aan deze uitspraak van de Tweede Kamer.

In 2013 vroeg Tweede Kamer minister 
Schultz om een nieuwe Maatschappe-
lijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uit 
te laten voeren alvorens over te gaan tot 
definitieve overdracht van de toegezeg-
de Rijksbijdrage van € 271 miljoen voor 
het project dat in totaal € 880 miljoen 
kost. De daarop uitgevoerde MKBA en 
second opinion onderschrijven dat 
aanleg van een verkeersruit rond Eind-
hoven-Helmond de beste oplossing is 
om de regio ook in de toekomst bereik-
baar te houden en problemen met 
sluipverkeer in de regio te verminde-
ren. Een meerderheid van de fracties in 
de Tweede Kamer legt deze onderzoe-
ken nu naast zich neer.
 
Het college van Gedeputeerde Staten 
is teleurgesteld over deze uitspraak 
van de Tweede Kamer zeker met oog 
op het zorgvuldig doorlopen besluit-
vormingsproces. Het plan voor de 
Verkeersruit is tot stand gekomen na 
vele jaren van onderzoek en met be-

stuurlijke afspraken over ieders bij-
drage. Het college ziet met spijt dat 
het principe ‘afspraak is afspraak’ des-
ondanks niet vanzelfsprekend is. 
Gedeputeerde Mobiliteit Van Heug-
ten: “Met deze motie lijkt het integrale 
pakket van maatregelen dat we na 
langdurig onderzoek hebben samen-
gesteld te worden opgeknipt en gefa-
seerd en vraagt de Tweede Kamer we-
derom om aanvullend onderzoek. Dat 
vertraagt het zorgvuldige proces dat 
we hebben doorlopen en komt een ro-
buuste oplossing waar de regio be-
hoefte aan heeft niet ten goede. Als 
college zijn wij nog steeds van mening 
dat dit plan voor de Verkeersruit de 
beste oplossing is om onze belangrijke 
Brainportregio in de toekomst bereik-
baar te houden en verder te laten 
groeien. Uiteraard blijven wij ons als 
provincie inzetten om te komen tot 
een goede oplossing, maar we nemen 
nu eerst de tijd om ons te beraden op 
de consequenties van deze motie.”
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wij een cadeautje kregen 
van die lieve Sint.
Luuk en ik zingen vanaf 
deze weken alle liedjes mee 
en kunnen onze oma Nel 
straks op internet weer een 
heel mooie mail sturen. Wil 
jij weten wat er in staat? Vraag dan je papa, mama, opa of oma eens 
op onze site te kijken en daar kun je veel meer lezen van onze avon-
turen.
Als jullie nog pakjesavond gaan vieren, heel veel plezier en voor nu 
zeggen we: 

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje met pepernoten en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 33.2

“Luuk en Saar ontmoeten de Sint!”
Deel 33.1 

Hallo Lindekids, wat is het een super leuk feest zeg, Sinterklaasfeest!
En hebben jullie Sinterklaas ook al bezocht? Vast wel, want afgelopen 
zaterdag waren er velen van jullie in het winkelhart van Nuenen.
En wat leuk te horen dat jullie onze verhalen zo leuk vinden. Kijk hier 
vinden jullie de foto’s die gemaakt zijn tijdens het terug brengen van het 
boek van Sinterklaas.Wat fijn dat jullie ons zo goed geholpen hebben het 

zware boek te dragen.
Nou begrijpen we waarom dat 
kinderen Sinterklaas zo lief vin-
den, want ook wij zijn nu echte 
fans van hem geworden.
Bij ons in Niemandsland kwam 
hij namelijk niet, want bij ons 
komt de kerstman.
Het was helemaal fijn dat ook 

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

Deze week:

Nou Lizzy, 
Eigenlijk vinden we pony’s 

het leukst want die 
zijn zo schattig klein.

Lizzy van Mierlo 10 jaar
De Wentelwiek groep 7

Wat vinden jullie leuker? Paarden of Pony’s?

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

Hoera! Onze zoon is geboren.

Finn de Brouwer
25 - 11 - 2014

Neefje van 
Renee en Nikki

Jan en Claartje 
Manders

Trotse opa en oma

Worstenbroodjesactie   
voor Weverkeshof
Dorpsboerderij Weverkeshof werkt aan een nieuwe speelweide, met speel-
toestellen, aaibare dieren en hokken voor de dieren. Dat kost natuurlijk wel 
wat. Het kwam daarom goed uit dat de Lions Club Nuenen het goede doel 
voor de jaarlijkse worstenbroodjesactie nog moest selecteren. De keuze was 
snel gemaakt: dit jaar wordt er gesmuld voor Weverkeshof. Sinterklaas, die 
toevallig toch bij Weverkeshof logeert, vond het geweldig dat de serviceclub 
de dorpsboerderij wil steunen. Hij kocht daarom op zaterdag 29 november 
het allereerste doosje met worstenbroodjes. 

Koop de lekkerste Brabantse
worstenbroodjes
voor het goede doel!
Lions Club Nuenen verkoopt ook dit jaar weer de allerlekkerste ambachtelijke Brabantse worstenbroodjes! De opbrengst komt ten goede aan de Kinderboerderij Weverkeshof Nuenen. Teken direct in via: worstenbroodjes@lionsnuenen.nl.

Of kom gezellig naar ons verkooppunt bij Intratuin!

Waar:
Ingang van Intratuin NuenenWanneer:

Zat. 6 dec. 10:00 - 17:00 uur 
Zon. 7 dec. 11:00 - 17:00 uur 
Zat. 13 dec. 10:00 - 17:00 uur
Zon. 14 dec. 11:00 - 17:00 uur
Zat. 20 dec. 10:00 - 17:00 uur
Prijs:
€ 10,- per zakje van 6 stuks

Het is inmiddels traditie dat de Lions 
Club Nuenen in de laatste weekenden 
voor kerst worstenbroodjes voor een 
goed doel verkoopt bij Intratuin. Dit 
jaar zijn de Lions er op 6, 7, 13, 14 en 
20 december. Ook verkopen de Lions 
honderden worstenbroodjes via hun 
eigen netwerk. Speciaal voor deze ge-
legenheid zijn de worstenbroodjes dit 
jaar ook verkrijgbaar bij Weverkeshof. 
De ambachtelijke worstenbroodjes 
komen, net als vorig jaar, van worsten-
broodjesspecialist Bart Houben. Ze 
zijn gemaakt met vlees van Van de 

Heydehoeve. Vorig jaar vielen de 
broodjes erg in de smaak bij de vlees-
liefhebbers. Omdat niet iedereen vlees 
eet, is er nu ook een vegetarische va-
riant verkrijgbaar.
Een zak van zes stuks kost €10,- en 
daarvan gaat bijna 40% volledig naar 
het goede doel. Worstenbroodjes kunt 
u ook bestellen via: 
worstenbroodjes@lionsnuenen.nl

Sinterklaas koopt het eerste doosje 
worstenbroodjes in Intratuin.

Maak kennis 
met muziek
Drumfanfare Jong Leven houdt op 
dinsdag 9 december om 20.00 uur een 
openbare repetitie in Gemeenschaps-
huis D’n Heuvel in Gerwen. Deze is 
bedoeld als kennismaking met muziek 
voor jong en oud en een gezellige 
Drumfanfare. Tijdens de openbare re-
petitie zal Drumfanfare Jong Leven 
enkele nummers ten gehore brengen. 
Voor meer informatie zie: 
www.drumfanfarejongleven.nl

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Luistruik, wordt vervolgd...

Clubspaaractie 
Jan Linders naar 
Leergeld Nuenen
De onlangs gehouden Clubspaaractie 
van supermarkt Jan Linders is voor de 
Nuenense stichting Leergeld een groot 
succes geworden. Met de meeste inge-
leverde Club spaarmunten verdiende 
Leergeld Nuenen c.a. € 1.121,80. Leer-
geld Nuenen c.a. is altijd blij met gif-
ten, donaties of materieel (fietsen, lap-
tops, enz.) ten behoeve van scholing, 
vorming en sport voor kinderen en 
jongeren (4-18 jaar) van gezinnen, die 
wat minder te besteden hebben.

Amerikaanse Show    
met ster uit Gerwen
Voor een wervelende Amerikaanse Show hoeft u niet dit jaar niet ver te rei-
zen. Een kort ritje naar Beek en Donk is al voldoende. Daar kunt u zaterdag 
13 en zondag 14 december genieten van een verrassende ROLLERshow The 
American Dream. Danique de Groot geeft een Gerwens tintje aan de Show.

Danique de Groot brengt menig uur-
tje door op de trainingsbaan om zich 
voor te bereiden op deze Amerikaanse 
KerstROLLERshow samen met ruim 
vijftig kunstrolschaatsers, van ver-
schillende leeftijden. 
De gekozen thema’s, muziek en uit-
werking van de negentien verschillen-
de nummers zijn zeer divers, met een 
link of een knipoog naar Amerika. Na-
tuurlijk zijn er cowboys en indianen 
en kan een bezoekje aan New York 
niet ontbreken. Maar de rolschaatsers 
nemen u ook mee naar het Metropoli-
tan museum of Art, het casino in Las 
Vegas, een footbalmatch en nog veel 
meer. Alles wordt vertolkt middels 
unieke dansen op rolschaatsen. Met 
een wervelende Show vol diversiteit, 
vaart, ritme, flair, sfeer, theater en ont-
roering. Zo kort voor Kerst is er na-
tuurlijk ook een mega Kerstnummer, 
op z’n Amerikaans, dus flink over de 
top. Een jaar lang is er gewerkt aan de 

totstandkoming van de Show met 
ruim driehonderd kostuums, ontelba-
re accessoires, haartoefjes, attributen 
en decorstukken. Het jeugdorkest van 
harmonie O&U zorgt voor de muzi-
kale omlijsting en maakt het program-
ma meer dan compleet. Danique de 
Groot is in verschillende nummers te 
zien en te bewonderen. Bovendien 
presenteert ze, met het jeugdteam, het 
nummer waarmee ze deel gaat nemen 
aan de Nederlandse Kampioenschap-
pen in februari.
Kaarten zijn te bestellen via de web-
site: www.rcdeoudemolen.nl 
Voorstellingen zijn op zaterdag 13 de-
cember om 19.00 uur. Zondag 14 de-
cember om 11.00 en 16.00 uur. Kaar-
ten in voorverkoop € 12,50 (jonger 
dan 12 jaar € 9,-) 

Rolschaatstheater in sporthal D’n Ek-
ker, Muzenlaan 2a, Beek en Donk.
www.rcdeoudemolen.nl

Prinsenwissel bij CV de Stemkes
Prinses la Quinta (de vijfde) heerst al over Gerwen maar op zondag 21 december 
dan wordt het vijfde en laatste nieuwe duo/trio dat in Nuenen c.a. de carnaval 
aanvoert, bekend. Carnavalsvereniging de Stemkes zal dan allereerst rond de 
klok van 16.11 uur afscheid nemen van hun huidige kartrekkers prins LKW en 
adjudant FF. Nadat alle verenigingen afscheid hebben genomen, zullen de nieu-
we aanvoerders van de Stemkes rond 19.11 uur bekend worden gemaakt. Ieder-
een is natuurlijk van harte welkom zondag 21 december in de residentie van de 
Stemkes, café de Stam.

Hier volgen de eerste 6 aanwijzin-
gen voor de nieuwe prins/prinses.

Hij/zij was multicolor
Hij/zij reed/rijdt Peugeot
Hij/zij was sportief
Hij/zij heeft iets met 2 ¾ 
Hij/zij heeft iets met varkens
Hij/zij kon er niet onderuit

Over twee weken volgen de laatste 
vijf aanwijzingen voor de 
nieuwe prins/prinses 
van CV de Stemkes.
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CDA opent meldpunt mantelzorg
 
Nu 1 januari 2015 nadert en de confrontatie met wel of geen voortzetting 
van zorg of met eventueel nog maar slechts gedeeltelijke ondersteuning 
voor een groot aantal mantelzorgers steeds dichterbij komt, wordt de poli-
tiek, ook het CDA in Nuenen, benaderd met concrete problemen. Terecht: 
men maakt zich zorgen hoe het nu verder zal gaan en of het wel goed komt. 
Maar niet alleen de gemeente hoort oog voor de problematiek rond de over-
gang van de zorg te hebben. De gang van zaken rond de decentralisatie is en 
blijft ook een landelijke verantwoordelijkheid. 

CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer 
heeft nu een meldpunt voor mantelzor-
gers geopend: meldhetmona@cda.nl. 
Met het meldpunt wil het CDA van 
mantelzorgers zelf horen, waar zij te-
genaan lopen nu de langdurige zorg per 
1 januari a.s. wordt overgeheveld naar 
de gemeenten.

“Voor mantelzorg kies je niet. Mantel-
zorg overkomt je. Iemand waar je van 
houdt, wordt ziek en heeft zorg nodig. 
Deze zorg is voor de hele samenleving 
onvervangbaar en onbetaalbaar”, zei 
Keijzer op het CDA-congres. “Hun er-
varingen zijn een belangrijke graadme-
ter voor het succes van de decentralisa-
tie van de zorg naar de gemeenten”.
Keijzer benadrukte dat veel gemeen-
ten hard bezig zijn om de overgang 
van de zorg in goede banen te leiden. 

Maar dit is geen garantie dat alles goed 
zal gaan. “Dit kabinet legt een grote 
verantwoordelijkheid neer bij de ge-
meenten. De effecten hiervan zullen 
door de zorgbehoevenden en hun 
mantelzorgers ervaren worden. Het 
CDA wil deze mensen waar nodig on-
dersteunen."

Het landelijk CDA gaat de binnenge-
komen reacties bundelen en gebrui-
ken bij de beoordeling van de uitvoe-
ring van de decentralisatieplannen 
van het kabinet. Daarnaast is er zo no-
dig contact met de lokale afdeling om 
te kijken of er voor een specifiek pro-
bleem een passende oplossing kan 
worden gevonden. Meld daarom uw 
zorgen. Melding van problemen voor 
Nuenen c.a. kan ook rechtstreeks: 
cdanuenen@onsnet.nu

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

De makelaar        
van de toekomst
Zo tegen het einde van het jaar raken we in een beschouwende stemming, al laat 
de hectiek van alledag er weinig ruimte voor. Toch wil ik eens stilstaan bij ‘de ma-
kelaar van de toekomst’. Want zoals alles in beweging is, zo is ook ons beroep aan 
ontwikkeling onderhevig. Het stereotype van de vlotte verkoper bestaat misschien 
nog wel, maar de markt vraagt al lang om veel meer vaardigheden en rollen. 

Voor het verkrijgen van informatie over de woning en het bekijken van de ‘plaat-
jes’ is de makelaar eigenlijk steeds minder noodzakelijk. De enorme vlucht die 
internet en de sociale media genomen hebben, heeft ertoe geleid dat informatie 
voor iedereen op elke plek en op elk gewenst moment beschikbaar is. Maar de 
behoeft aan deskundig en betrouwbaar advies is alleen maar toegenomen. Want 
veel informatie en veel verschillende mogelijkheden leiden soms ook tot keu-
zestress. Daarnaast buitelen de veranderingen op het gebied van regelgeving 
over elkaar heen, met name ook op het gebied van financiering en belasting.

Niet alleen verkoop en marketing zijn speerpunten van de moderne makelaardij, 
maar ook het compleet adviseren van de klant. Voor ons is met name de financi-
ele advisering zo belangrijk dat wij nauwe samenwerking hebben met een gespe-
cialiseerd kantoor op dat gebied. Financiering is steeds moeilijker te verkrijgen 
voor bepaalde groepen en het vraagt soms een zeer diepgaande analyse om te 
zien wat er wel mogelijk is. 

Ook is voor ons het bijhouden van de landelijke en regionale ontwikkelingen op 
de woningmarkt een vereiste. De ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. We krab-
belen weliswaar overeind uit een diep dal, maar we zijn er nog niet. En dat vraagt 
om een scherpe blik op alles wat er gebeurt. Op die manier kunnen we onze 
klanten zo goed mogelijk van dienst zijn bij zijn aankoopbeslissing en bij zaken 
als meerwerkkeuze.

Aan de andere kant is de makelaar van de toekomst ook een adviseur van de par-
tijen die woningbouw ontwikkelen en bouwen. De tijd dat zij op grote schaal 
woningen konden bouwen waarvan verondersteld werd dat ze gewild waren, is 

definitief voorbij. Bouwend Nederland bouwt in kleinere 
plukjes en steeds meer op individuele maat voor de mo-

derne, mondige woonconsument. Het is vanzelfspre-
kend dat makelaars die de klanten in de regio kennen 
een soort schakelrol vervullen in het bijeenbrengen 
van die partijen. Ontwikkelen van woningbouw is in-
middels een subtiel samenspel van aanbieders en vra-
gers. En als het vervolgens om de verkoopactiviteiten 
gaat, dan beschikken wij nu over een enorm scala aan 

marketingmogelijkheden, offline en online, massaal of 
juist heel persoonlijk en kleinschalig. 

Het mag misschien complexer zijn dan vroeger, het 
is ook ongelooflijk boeiend om hier dagelijks mee 
bezig te mogen zijn. En de basis blijft altijd: bijdra-
gen aan het woongenot van veel klanten. 

Janmiekeshoeve Mariahout 
‘groen bedrijf van de maand’
De provincie Noord-Brabant heeft melkveebedrijf de Janmiekeshoeve in 
Mariahout uitgeroepen tot ‘Groen bedrijf van de maand’ november. Gede-
puteerde Brigite van Haaften overhandigde de oorkonde aan de eigenaren, 
John en Angelique Heesakkers.

De Janmiekeshoeve schakelde enkele 
jaren geleden over van gangbare naar 
biologische landbouw. Sindsdien heb-
ben John en Angelique er van alles aan 
gedaan om hun bedrijf ‘midden in de 
samenleving’ te plaatsen en willen zij 
het publiek er zoveel mogelijk bij be-
trekken.

Volgens gedeputeerde Brigite van 
Haaften is de Janmiekeshoeve een mooi 
voorbeeld van een bedrijf dat aandacht 
voor natuur en duurzaamheid koppelt 
aan economische activiteiten. Ze con-
stateerde dat ook de leefbaarheid daar 
wel bij vaart.

Gedeputeerde Brigite van Haaften (links) 
met John en Angelique Heesakkers van de Janmiekeshoeve.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Dave Chavez Band
Op het blues podium van Cafe Schafrath staat in de namiddag van zondag 7 de-
cember de Dave Chavez band. Deze band is een bekende in de Nederlandse blues 
scene en speelde tijdens The Dutch Blues Challenge 2013 in Nieuw Vennep, 
waar ze veel indruk maakten. Dave met zijn band hebben al menig groot podium 
beklommen en spelen gevarieerde bluesmuziek van Chicago, via Texas naar de 
Westcoast. Hun eerste CD “Sharp like a knife” kwam uit in 2013 en werd zeer 
goed ontvangen. 

Sunny Blues Nuenen: Dave Chavez Band. Zondag 7 december, vanaf 15.30 uur. 
Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen. Entree gratis.

Landschap
John en Angelique Heesakkers vinden 
een duurzame, milieu- en diervriende-
lijke bedrijfsvoering van essentieel be-
lang. Daarom zijn er op hun gronden 
veel nieuwe natuur- en landschapsele-
menten gerealiseerd waarbij rekening 
is gehouden met de cultuurhistorische 
waarden. Zo is een steilrand hersteld 
en zijn er knotwilgen gepoot. Ook lig-
gen er wandelpaden over het boeren-
land (een gedeelte wordt nog geschikt 
gemaakt voor rolstoelgebruikers) en is 
er aandacht voor weidevogels, onder 
meer door de aanleg van een weidevo-
gelpoel. Honderden meters akkerran-
den zijn ingezaaid met granen, krui-
den en bloemenmengsels om de 
biodiversiteit te bevorderen.

Excursies
Het omvormen van een boerderij naar 
een biologische bedrijfsvoering is een 
jarenlang proces geweest. John en An-
gelique willen hun bedrijf steeds verder 
openstellen voor het publiek, onder 
meer door het verzorgen van excursies 
of andere activiteiten voor o.a. bedrij-
ven, organisaties en scholen. Ook kun 
je bij hen terecht voor een lekker stukje 
biologisch vlees of verse melk. De 
boerderij is ook geschikt om er ont-
moetingen, belevingsactiviteiten, leer-
activiteiten en heidagen te organiseren.

Mozaïek Brabant
Wie nader kennis wil maken met de 
Janmiekeshoeve, kan dat doen in Ma-
riahout aan de Hei 15. Ook zijn ze te 
vinden op Facebook. Het maken van 
een website staat voor het komend 
jaar op het programma.
Tijdens de expositie MozaïekBrabant, 
die tussen 4 december en 10 januari 
2015 bij de Cacaofabriek en Groen-
4Life in Helmond te bezoeken is, zal de 
Janmiekeshoeve zichtbaar zijn bij 
Groen4Life aan het Stationsplein 15-
21 in Helmond. Op een aantal momen-
ten zal de Janmiekeshoeve hier ook een 
presentatie geven over hun bedrijf.

Kasteelconcert Geldrop
Op zondag 14 december om 12.00 uur is er weer een Kasteelconcert, met 
een optreden van het pianoduo Scholtes en Janssens.

Al meer dan 10 jaar vormen Lestari 
Scholtes en Gwylim Janssens een pia-
noduo, bekend om hun betoverende 
klank, hun zeer hoogstaande techni-
sche behendigheid en een intens en 
energiek optreden. In 2010 won het 
duo het Concours Musical de France in 
Parijs in de hoogste categorie. Na hun 
tournee door de VS (2012) keerden zij 
terug naar de Carnegie Hall en kregen 
een lovende pers over hun uitvoering 

van Petrouchka van Strawinsky: “Su-
perb teamwork, two as one, with excel-
lent transitions between episodes”. 
Kortom, het wordt weer een prachtig 
concert op het kasteel in Geldrop.

Programma:
Samuel Barber - Souvenirs opus 28
Maurice Ravel - Boléro (piano arr. 
door M. Ravel)
Igor Stravinsky - Le Sacre du Printemps
Reserveren kunt u vanaf 4 december 
op telefoonnummer: 040-368 57 66 
(24u per dag).
Toegangsprijs: € 18,-, kinderen tot 12 
jaar € 8,-. Gereserveerde kaarten die-
nen op de dag van het concert om ui-
terlijk 11.30 uur te worden afgehaald.
Organisatie: Stichting Strabrechtthea-
ter. www.kasteelgeldrop.nl 

LOS gaat   
‘TOTAL LOS’  
in Het Klooster
Op donderdag 11 december gaat het 
viertal meiden TOTAL LOS in Het 
Klooster. LOS kan altijd verder, sneller 
en harder. Deze vier meiden zijn niet 
bang om flink wat deuken op te lopen. 

De mens heeft een onnavolgbaar ta-
lent voor destructie: alles gaat kapot of 
raakt beschadigd. Gooi je het dan weg, 
of ga je het maken? Eén ding is zeker; 
Femke, Charlotte, Kim en Dookje zijn 
niet bang om flink wat deuken op te 
lopen. Met hun indrukwekkende mu-
zikaliteit, prachtige teksten en fysieke 
uitspattingen blijft LOS haar publiek 
verbazen.

Femke, Charlotte, Kim en Dookje zijn 
afgestudeerd aan het ArtEZ conserva-
torium in Arnhem. In 2010 debuteer-
den ze met hun voorstelling Lijf On 
Stage. Sinds september 2012 speelden 
ze met veel succes hun tweede voor-
stelling FCKD in de theaters van Ne-
derland. LOS werd uitgeroepen door 
VARA HumorTV tot Meest Veelbelo-
vend Talent.

De voorstelling is op donderdag 11 de-
cember te zien in Het Klooster. De 
voorstelling begint om 20.15 uur en 
toegangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 18,00 inclusief een pauze-
drankje. Kaarten kunt u bestellen via 
de website www.hetklooster.org of u 
kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 uur en 17.30 uur telefo-
nisch reserveren via het telefoonnum-
mer 040 -284 33 99.
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Smolders Schoenen Nuenen

M.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.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
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Tel 040 284 52 62
info@juwelierthesaurie.nl
www.juwelierthesaurie.nl

Bijzondere
december cadeau’s

7 december winterfair open van 13.00 tot 19.00 uur.

FYSIOTHERAPIE MET EEN NIEUWE VISIE

Oedeem & Oncologie
Steunkousen

Tape Technieken
Bel voor een vrijblijvende intake

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

KERSTBOMEN
VERKOOP:
vrijdag 5 dec. (09:00 - 17:00)
zaterdag 6 dec. (09:00 - 18:00)
vrijdag 12 dec. (09:00 - 18:00)
zaterdag 13 dec. (09:00 - 18:00) 
vrijdag 19 dec. (09:00 - 18:00)
zaterdag 20 dec. (09:00 - 18:00) 

Compleet assortiment 
met of zonder kluit,
Wij brengen uw kerstboom
geheel gratis thuis* en pakken
hem tevens vakkundig in.

Bij FAM. VAN ROOIJ
Papenvoortseheide 3, Nuenen
Telefonisch bestellen kan ook,
op 040 - 283 31 01 of 06 - 10 42 53 35
* Alleen in de gemeente Nuenen c.a.

Zo kunt U ons 
bereiken:

Be
ek

st
ra

at

Smits van Oyenlaan

Be
ek

st
ra

at

Prinsenweier
Papenvoortseheide 3
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Laan ter CattenNuenderbeekselaan
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Gouden Kalf

December: 
Feest 
tapas maand
 bij Francisco

kleuren

lettertype

grill, lunch en tapasbar Francisco
Berg 32a te Nuenen (bij de lindeboom)

Reserveren: bel 06 - 30 12 16 24

www.dekeukenvanfrancisco.nl

KLEINE TAPAS 
€ 2,50 
	 •	witlof+tonijntartaar	met	Pedro	Ximenez	reductie	
	 •	krokante	gamba	met	salmorejo	(tomatencrème)	
	 •	pasteitje	met	wildpeper	
		•	lauwwarme	hertenham	met	een	sinaasappeldressing	
		•	gebakken	kwarteleitje	met	toastje	op	Catalaanse	wijze	
		•	gegratineerd	groente	taartje	met	truffelroom	
	 •	gegrilde	groene	asperges	met	kaaskoekje	
		•	avocado-komkommer	“smoothie”	
 
SOEP 
€ 6,50 
	 •	kwartelbouillon	met	kwartelpootje	
 
€ 5,50 
	 •	bospaddenstoelenbouillon	met	fleuron	
 
TUSSENGERECHTJE 
€ 6,50 
	 •	dorade	op	bedje	van	garnalen	en	tomaat	
 
€ 5,50 
	 •	open	empanada	met	alioli	
 
HOOFDGERECHTJE 
€ 7,50 
	 •	gegrilde	hertenhaas,	stoofpeertje	en	portsaus	
 
€ 7,00 
	 •	rode	bietencarpaccio	met	kabeljauw	
 
€ 6,00 
	 •	rode	bietencarpaccio	met	tofu	
 
DESSERT 
€ 6,00 
	 •	appeltje	uit	de	oven	met	geitenkaas	
 
€ 6,50 
	 •	postre	Francisco	
 
• 6 gangen € 34,50 of 7 gangen € 39,50 

 ook	à	la	carte	mogelijk

• vegetarische 6 gangen € 29,50 
of 7 gangen € 34,50 

 
• wijnarrangement € 20,00 

N.B.:	Per	persoon	kunnen	de	tapas	slechts	1x	besteld	worden	
 

www.orientalparadise.nl

Reserveer nu voor de kerstdagen:
All in Kerstbuffet € 31,95 p.p.

Met een Oriental Paradise Special 
vooraf een welkomsdrankje 

Voor reserveringen bel 040-284 03 33

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
ORIENTAL PARADISE

Speciale afhaalmenu’s December
A: voor 2 personen B: voor 2 personen
1) Kroepoek 1) Indische Kroepoek
2) Mini loempia’s (4st.) 2) Gebakken Ananas (2st.)
3) Saté Ajam (2st.) 3) Saté Ajam (2st.)
4) Babi Pangang 4) Cha Siu
5) Foe Yong Hai 	 gemarineerde	zoete	babi	pangang

  chinees	omelet 5)		Szechuan Ngau Yuk
6) Koe Loe Yuk  gesn.	ossehaas	in	pikante	Szechuanese	saus

	 Varkensvlees	in	zoetzuresaus 6) Tongfilet in zoetzure saus
7)	 Kipfilet  7) Kipfilet
 met champignons  met champignons  
8) Gestoomde Rijst 8) Gestoomde Rijst 

€ 16,50 € 20,50

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Europalaan	2	Nuenen
Tel.:	040-2831774
info@wildenberg.nl
www.wildenberg.nl

ACTIE DECEMBER MAAND
APK + 
WINTERINSPECTIE
ALLE MERKEN

Ook voor FORD onderhoud kunt u terecht bij:

NU

€ 25,- 
INCL.
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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 december
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur
tennispaviljoen 

op sportpark de Lissevoort

Zondag 7 december
13.00-19.00 uur 

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

Woensdag 10 december
20.15 uur 

Rob Scheepers, Afgescheept
Het Klooster

Zaterdag 13 december
Stichting Veulenkeuring Gerwen

jaarlijkse veulenkeuring
centrum van Gerwen

Zondag 14 december
14.00 uur 

Gerwens Gemengd koor en 
Gerwense Dorpsmuzikanten

St. Clemenskerk Gerwen

Vrijdag 05 december
20.00 uur 

Kienen Lieshout
Dorpshuis Lieshout

Zondag 7 december
15.30 uur 

Sunny Blues presenteert:
Dave Chavez Band

Cafe Schafrath

Donderdag 11 december 
16.00 uur 

Speciale editie OCN Inloopcafé
Vincentre

Zaterdag 13 december
21.00 uur 

Terug in de tijd met Maxpoint
Café René Nuenen

Zondag 14 december
16.30 uur 

Nuenense feestband 
de Nünentaler Schürzenjäger 

Café Schafrath

Donderdag 4 december
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb Excel
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zondag 7 december
14.00 uur 

Nuenense schrijvers
in de pagodetent voor 

Boekhandel van de Moosdijk 

Donderdag 11 december
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb iPad
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 13 december
10.00 uur 

mountainbike-clinic www.tcnuenen.nl
Cycletrend , Duivendijk 5c in Nuenen

Zondag 14 december
13.00-19.00 uur De Kerstfair Lieshout

de Heuvel / Dorpsstraat Lieshout
14.00 uur Ierse sessie. Weverkeshof

Vrijdag 05 december
20.30 uur 

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

Maandag 8 december
13.30 uur 

Fakkelwake en ondertekening petitie 
Amnesty

Weekmarkt Nuenen

Donderdag 11 december 
20.15 uur 

Los Muziektheater, Total LOS
Het Klooster

Zaterdag 13 en zondag 14 december
11.00 uur 

Kerstmarkt in
De Dorpswerkplaats

Dinsdag 16 december
20.00 uur 

New Balance. Regenboogkerk

Donderdag 4 december
20.15 uur 

cabaretgroep Brokstukken ‘Heavy Balls’
Het Klooster

Zondag 7 december
12.00 uur 

Jeugd veldrit supportersclub 
“De Lieshoutse Wielrenners”

“’t Hof” te Lieshout

Donderdag 11 december 
11.00-13.00 uur 

Plantmoment van een unieke Van Gogh 
Tulpenmix
Vincentre

Zaterdag 13 december
19.30 uur 

Blue Planet Harp ensemble
Regenboogkerk

Zondag 14 december
15.00 uur. Concert: Helmonds Slavisch Koor

Regenboogkerk 
15.30 uur. De Vaste Kerstmannen 

Het Klooster

Zaterdag 6 december
13.00 -15.00 uur 

Wim Daniels met ‘De Taal achterna’
bij Boekhandel van de Moosdijk

Dinsdag 9 december
20.00 uur 

Openbare repetitie 
Drumfanfare jong Leven

D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 12 december 
20.15 uur 

Rik avond RKSV 
Pastoorsmast 14 Nuenen

Zondag 14 december
14.00-16.00 uur 

Concert Nuenens operette
gezelschap Priamore

Jo van Dijkhof

Woensdag 17 december
20.00 uur 

Neva Ensemble Sint Petersburg
H. Clemenskerk Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 6 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 7 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 6 december 18.30 uur: Tom 
van Tilburg; José Willems-Pijs.
Zondag 7 december 11.00 uur: Leentje 
van Lieshout-Coolen; Tonnie Merks 
(vanwege verjaardag); Piet van Heijst; 
Wil Crooymans; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen; Jo Cuijpers-Cop-
pens; Aly Dörenberg-Engbersen; Nar-
da Renders-de Koning; Nick Pernot; 
Harrij van der Velden; Johan van Hel-
voort en Ad van Helvoort.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Finn Ver-
voort, Schout Dierckxlaan 25. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.

Zondag 7 december staat de viering ge-
heel in het teken van de landelijke Ad-
vents-campagne. Daarom zal er een ex-
tra collecte worden gehouden. Het 
Nuenense ontwikkelingsproject ter on-
dersteuning van de mensen in Tucurú, 
Guatemala, is uitgekozen voor deze lan-
delijke campagne. De Nuenense kerken 
hebben al enkele jaren een parochieband 
met de parochie in Tucurú. We kunnen 
deze collecte van harte bij u aanbevelen. 

Amnesty International sluit ieder jaar 
op 10 december aan bij de Dag van de 
Mensenrechten met een actie. Dit maal 
een handtekeningenactie met een op-
roep aan de Europese leiders om de 
ogen niet te sluiten voor de vele men-
sen die een toevlucht zoeken in de EU 
omdat hun eigen land geteisterd wordt 
door oorlog, vervolging en armoede. 
Concreet vraagt men de reddingsacties 
in de Middellandse Zee uit te breiden 
en meer veilige en legale routes naar 
Europa te bieden. De afdeling Nuenen 
vraagt de kerken om medewerking dat 
zoveel mogelijk mensen die petitie 
steunen. De petitie ligt komend week-
end bij de uitgang van de kerk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties
Karel Foolen; Theo en Dora van der 
Putten-Van Rooij; Miet van Rooij.

Mededeling
In onze parochie is overleden: Miet van 
Rooij, Ten Hout 14 in Nederwetten. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De viering staat a.s. zondag in het te-
ken van de landelijke Adventscampag-
ne. Het Nuenens ontwikkelingsproject 
ter ondersteuning van de mensen in 
Tucurù, Guatemala, is uitgekozen voor 
deze landelijke campagne. De Nue-
nense kerken hebben al enkele jaren 
een parochieband met de parochie in 
Tucurù. De opbrengst van de extra col-
lecte van zondag, 7 december a.s. gaat 
naar dit ontwikkelingsproject.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties 
Bert van den Biggelaar; Annie van den 
Biggelaar-van der Putten; Wim en 
Anna van Erp-Wuytenburg.

Mededeling
Zondag 7 december staat de viering 
geheel in het teken van de landelijke 
Advents-campagne. Daarom zal er 
een extra collecte worden gehouden. 
Het Nuenense ontwikkelingsproject 
ter ondersteuning van de mensen in 
Tucurú, Guatemala, is uitgekozen 
voor deze landelijke campagne. De 
Nuenense kerken hebben al enkele ja-
ren een parochieband met de parochie 
in Tucurú. 

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 7 december, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger: kerkelijk werker 
P. Flach. Deze zondag vieren we de 2e 
Adventszondag, op weg naar Kerst. 
Medewerking van Cantabile o.l.v. Jelle 
Everhardus. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering, ieder in hun eigen 
ruimte. De collecte is voor het jeugd-
werk in onze gemeente. Na afloop van 
de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Op donderdag tussen 10.00 en 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 4 dec. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Petrus Chrysolo-
gus, bisschop en kerkleraar; gedachte-
nis van de Advent en van de H. Barba-
ra, maagd en martelares. 
Vrijdag 5 dec. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur Eerste vrijdag van de maand, vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van de Advent en van de H. 
Sabbas, abt. 
Zaterdag 6 dec. 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het Onbevlekte Hart van Maria; 
gedachtenis van de Advent en van de 
H. Nicolaas, bisschop en belijder. Na 
de H. Mis uitstelling tot 12.30 uur. 
10.00 uur Godsdienstlesssen. 
Zondag 7 dec. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 2de Zondag van de Advent; 
kinderzegen. 
Maandag 8 dec. 18.30 uur gezongen 
H. Mis, Feest van het Onbevlekte Hart 
van de H. Maagd Maria; gedachtenis 
van de 2de zondag van de Advent. 
Dinsdag 9 dec. 18.30 uur H. Mis, Ad-
vent. 
Woensdag 10 dec. 07.15 uur H. Mis, 
Advent; gedachtenis van de H. H. 
Melchiades, paus en martelaar. 

Muzikaal talent gezocht voor 
Archipel Muziekconcours 2015 
Na een succesvol Muziekconcours in 2014 organiseert Archipel begin 2015 
opnieuw het Archipel Muziekconcours. Vorig jaar speelden 23 talenten van 
8 tot 18 jaar in de Archipellocaties. Ook dit jaar vinden voorrondes en halve 
finales plaats in Archipellocaties en de ‘Grande Finale’ wordt georganiseerd 
in het Muziekgebouw Eindhoven. 

Het wordt weer een geweldige erva-
ring voor jong en oud! Prijzengeld is 
€ 2.000,-. Ben jij tussen de 8 en 18 jaar 
en speel je (licht) klassieke muziek? 
Kijk dan op archipelzorggroep.nl/
muziekconcours voor nadere infor-
matie, het reglement en het inschrijf-
formulier. Meld je snel aan, het aantal 
plaatsen is beperkt! 

Het doel van het evenement is meerle-
dig. Primair wil Archipel ‘jong en oud’ 
met elkaar in contact brengen middels 
muziek. Muziek is een taal tussen 
mensen, die je makkelijk verstaat. Je 
hoeft niet intelligent te zijn om te ho-
ren wat muziek je vertelt. Je hoeft niet 
te kunnen onthouden om ontroerd te 
zijn en te voelen waar een liedje over 
gaat. Iedereen heeft zo zijn eigen mu-
ziek. Of het nu uit de vorige eeuw is, of 
van vandaag de dag. Bovendien biedt 
muziek de mogelijkheid tot contact 
leggen, muziek spreekt iedereen aan 
op zijn eigen manier. 

Middels dit concours bieden we oude-
ren met lichamelijke en/of psychische 
beperkingen, die in een verpleeg- en 
verzorgingshuis wonen, gezellige en 
verrassende middagen, met leuke con-
tacten én kinderen een podium. Ge-
lijktijdig zetten we onze locatie-deuren 
open voor de omgeving, de buurtbe-
woners zijn van harte uitgenodigd om 
mee te komen luisteren. De banden 
met organisatie als theaters, de mu-
ziekscholen worden op deze manier 
beter en kunnen vanuit dit project 
mooie andere (kleine en grote) samen-
werkingsverbanden ontstaan. 
Voor de ouderen is het belangrijk dat 
zij die middagen deelgenoot zijn van 
activiteiten vanuit de maatschappij. 

De kinderen met hun ouders, en ove-
rige bezoekers vanuit de buurt, nemen 
plaats tussen de cliënten en treden op 
die wijze in contact met de ouderen. 
Er wordt gebouwd aan wederzijds res-
pect en begrip. Voor de kinderen en 
jongeren die graag iets verder willen in 
de muziek is het belangrijk om po-
diumervaring op te doen. 

Data: 
Voorrondes: 24, 25, 31 januari en opti-
oneel 1 februari.
Halve finales: 28 februari en 1 maart 
Finale: 15 maart.

‘Intuitie en 
veranderen’
Op zondag 7 december houdt soefis-
mecentrum Eindhoven e.o. een univer-
sele bijeenkomst. Mevrouw Saraswati 
de Vries zal hierin het thema ‘Intuitie 
en veranderen’ vanuit de grote wereld-
religies belichten. De bijeenkomst 
vindt plaats in de bovenzaal van ‘de 
Herberg’ van Eckartdal, Nuenenseweg 
1, Eindhoven. Aanvang 11.00 uur. Ver-
der is er koffie, een boekentafel en gele-
genheid tot een gesprek. Iedereen is 
van harte welkom, toegang is vrij.



LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.
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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.

ADEPT
BEUKEN
DICHT
DONATIE
DUINPLANT
EENKENNIG
ELITE
GALEI
HAATCAMPAGNE
IVOOR
LANDWEG
LESBRIEF
MOTOR
NATAAL
NIVEAU
PAAIGEBIED
PEGEL
RAMEN
RONDE
SESAM
SLEEPKETTING
SPRINT
TEGOED
TENANT
TRIPTIEK
TROON
WOORD

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 schoeisel  6 vleesgerecht  12 honingbij  13 talent  15 kreupel  
17 karaat  19 hectare  20 riv. in Duitsland  22 roem  23 pl. in Gelderland  
25 handvat  26 koningin-regentes  28 coureur  30 klipgeit  31 fotoboek  33 sein  
35 werkschuw  36 scheepsherstelplaats  38 riv. in Frankrijk  40 heks  43 plan  
45 vorderen  47 vruchtbare plaats  49 nageslacht  50 koordans  51 pasvorm  
52 as  54 pers. vnw.  55 tegenover  57 wachthuisje  58 wreed heerser  
60 riv. in Spanje  62 zelfzuchtig mens  63 Europese taal.

Verticaal: 2 bioscoop  3 afbakening  4 Openbaar Ministerie  5 eikenschors  
7 Turks bevelhebber  8 bergplaats  9 wees gegroet  10 vrucht  11 vet  
14 aanvankelijk  16 behoeftig  18 sportploeg  19 zeer warm  21 projectiel  
24 personal computer  27 laan  28 bouwval  29 motief  30 tropische hagedis  
32 bevlieging  34 herkauwer  37 krantenhuisje  38 sierheester  39 Ierland  
40 vaststaande gebeurtenis  41 scherpe saus  42 plant  44 inzinking  
46 selenium  48 plaaggeest  53 pausennaam  54 sporenplant  56 domoor  
57 Engels bier  59 Romanum Imperium  61 soortelijk gewicht.

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

L U N C H H I N D E

S A U N A A N A A L D

L T R D A V I D S R E

A R K R E M E D I E V A T

M A S A O E E T A R

A M A T E U R E N E R G I E

R E E L E E

T O E N D R A K L I N K E R

O P O E K O A D E I

R E M M E T H O D E E R E

N R V B E E L D E S T

A N I M O M E M E L T

M A R K T G R Y N S

3 9 6 7 4 8 5 1 2
7 5 4 2 9 1 8 3 6
1 8 2 5 3 6 7 9 4
6 3 5 1 8 4 2 7 9
8 1 7 9 2 3 6 4 5
2 4 9 6 5 7 1 8 3
4 6 1 3 7 5 9 2 8
9 7 3 8 6 2 4 5 1
5 2 8 4 1 9 3 6 7
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A R E A T N R A A M E R
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K H E P L U I M M D K S

WERELDVREEMD

(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

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

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

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

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

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

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

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

7  DEC.  VLOOIEN-
MARKT Sporthal de Hei-
berg, Heerseweg 49 Veldho-
ven. 120 kramen vol!  9.00 
- 16.00 uur. € 2 p.p.  06-
20299824.

GEVRAAGD INTERIEURVERZORGSTER 
Wij zijn op zoek naar een INTERIEURVERZORGSTER voor 

2 x 2 uur per week na 18.00 uur in onze tandartsenpraktijk. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: 

tandarts@tandartslauwers.nl 

Tandartsenpraktijk F. Lauwers en H. Holleman

GEZOCHT: Wie wil ons op 
maandagochtend van 9.30 
tot 12.30 uur komen mee-
helpen ons huis te poetsen. 
Telefoon : 06.50.50.12.70.

TE KOOP: Geslachte ko-
nijnen. F. v.d. Wijst. Tel: 
2835649.

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

WWW.BANDENHOTELNUENEN.NL

040-2831774 | 06-33429444
BEL SNEL VOOR EEN AFSPRAAK!
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De Vaste Kerstmannen    
in Het Klooster
In de donkere dagen voor kerst zorgen de Vaste Kerstmannen voor licht, warmte 
en gezelligheid. De Vaste Kerstmannen zijn in 2011 ontstaan uit de Vaste Man-
nen, de toenmalige begeleidingsband van Gerard van Maasakkers. Aanvankelijk 
bedoeld als een eenmalig project om geld in te zamelen voor de voedselbank, 
verzorgen De Vaste Kerstmannen jaarlijks sfeervolle kerstconcerten. Beurtelings 
nemen Bart de Win (toetsen), Harry Hendriks (gitaar) en Sjoerd van Bommel 
(drums) de zangpartijen voor hun rekening, maar ook bassist Rinus Raaijmakers 
zet z’n beste beentje voor om een originele draai te geven aan zowel bekende als 
minder bekende  kerstliedjes.
De Vaste Kerstmannen in Het Klooster in Nuenen. Zondag 14 december, aan-
vang 15.30 uur.

Foto: Ronald Rietman.

Ouderenfondsbloemetjes nu 
ook via Wolplein.nl
De gehaakte of gebreide Ouderenfondsbloemetjes zijn nu voor iedereen te 
koop via Wolplein.nl. De opbrengst gaat naar het Samen Breien-project van 
het Nationaal Ouderenfonds. “Je kunt er oneindig veel mee!” vertelt Milou 
van den Dool. “Als decoratie op een haarspeld of tas, aan een ketting of als 
sleutelhanger. En dat voor 1 euro!” 

Iedereen werd afgelopen voorjaar op-
geroepen om zoveel mogelijk bloemen 
te haken of te breien. Dit zorgde voor 
ongeveer 10.000 zelfgemaakte bloeme-
tjes! In de afgelopen maanden werden 
ze al verkocht op braderieën, beurzen 
of markten. “Nu kun je ze gewoon thuis 
via Wolplein.nl te kopen,” legt een en-
thousiaste Milou uit. “Ook een gewel-
dig cadeau voor Sinterklaas of kerst!”
 
Samen Breien voor jong en oud
Het Nationaal Ouderenfonds ontwik-
kelde de campagne BLOEM samen 
met Wolplein.nl in het kader van het 
Samen Breien-project. In samenwer-
king met Wolplein en vrijwilligers zet 
het Ouderenfonds breiclubs op om 
het sociale netwerk van ouderen te 
versterken. “Door samen te breien of 
te haken, zijn ouderen even de deur 
uit in een gezellige ambiance,” aldus 
Milou. “Ook jongeren doen mee. Ou-
deren delen zo hun jarenlange brei-
ervaring met de nieuwe generatie 
breiers. Gezellig en leuk!”
Koop of geef één of meer zelfgemaakte 
bloemetjes en help het Ouderenfonds 
om de activiteiten voor kwetsbare en 
eenzame ouderen voort te zetten. Kijk 
op de website van Wolplein.nl. Dé on-

Volkert Scheepers koning   
St. Catharina gilde
Op woensdag 26 november werd op de teerdag van het St. Catharina gilde 
Nuenen boord het twee jaarlijkse koningsschieten gehouden. Rond half 
twaalf trokken de gildebroeders en gildezusters naar de Dubbestraat om de 
koning Volkert Scheepers op te halen. Daar stond traditiegetrouw een bor-
reltje brandewijn en een Brabantse koffietafel op hen te wachten. Tijdens de 
koffietafel werd de koningsvogel gepresenteerd aan de deelnemers van het 
koningsschieten. De koning had een mooie kleine vogel gemaakt en beschil-
derd met de Brabantse vlag. 

Rond één uur vertrok het gilde rich-
ting het gildeterrein aan de Paaihurken 
om de koningsvogel op de schutsboom 
te plaatsen. Nadat het koningsvest aan 
de schutsboom bevestigd was, trok het 
gilde traditioneel driemaal rond de 
schutsboom en werd er geofferd op de 
trom. Daarna werd de volgorde van 
schieten door middel van loting vast-
gesteld.
Rond de klok van half drie loste de oud 
koning het eerste schot. Door de grijze 
lucht en de zwart geschilderde onder-
kant van de koningsvogel was het niet 
te zien waar de kogels de vogel troffen. 
De oud koning had de vogel goed ge-
prepareerd voor een spannende strijd. 
Bij het zeventigste schot kwam bijna de 
helft van de vogel ineens naar beneden. 
Vanaf dat moment dacht elke deelne-
mer dat zijn schot de vogel naar bene-
den zou halen. Het was echter de oud 
koning die bij het 76e schot de vogel op 
de juiste plaats wist te treffen. Volkert 
is daarmee opnieuw voor 2 jaar koning 
van het St. Catharina gilde Nuenen 

Boord. Nadat het bestuur had uitge-
maakt dat hij waardig was het konings-
zilver te dragen, volgde de hernieuwde 
eed van trouw met het wassen van de 
handen en een vendelgroet. Daarna 
volgde de ene felicitatie na de andere 
en werd samen met alle aanwezigen ge-
toast op het behaalde resultaat. 

Twee jubilarissen bij de     
St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten
De gildebroeders Toon van de Linden en Martien Smits vierden afgelopen week 
hun jubileum tijdens de traditionele mosselavond van de St. Antoniusschut.

Toon van de Linden vierde zijn 25-jarig 
jubileum en Martien Smits zijn 40-ja-
rig gildebroederschap. Martien werd in 
1981 lid van de schut (daarvoor was hij 
lid van het Heilig Kruisgilde in Ger-
wen) en Toon meldde zich aan in 1989.
In een toespraak haalde de hoofdman 
veel gelijkenissen tussen de twee broe-
ders aan: ze hebben allebei een rood pak: 
de een als vaandeldrager en de ander als 
tamboer. Beiden hebben deel uitge-
maakt van het bestuur van de schut en 
hebben een grote bijdrage geleverd aan 
de bouw van de huidige schutshut. De 
mooie rode stenen werden geregeld 
door Toon en het schoonmetselwerk 
werd geleverd door Martien. Beiden zijn 
een keer koning geweest van de schut en 
zijn er elke zaterdagmiddag om een 
kaartje te leggen of te biljarten. 
Ook hun partners vertoonden over-
eenkomsten: ze zongen allebei bij het 
dameskoor Enode, een koor met een 
duidelijke link naar de schut. En als er 
geholpen moest worden waren Netty 
als partner van Toon en Ine als partner 
van Martien er vaak bij.
Al met al een mooie aanleiding om de 
dames een bloemetje te overhandi-
gen en de heren de bij hun jubileum 
behorende zilveren draaginsigne op 
te spelden.

Hoofdman Dré Bemelmans speldt de 
onderscheidingen op. 

Uit d’n hoek…
De ruit

Nu lijkt het er weer op dat de ruit, de oostelijke ontsluitingsweg rond Eindhoven 
en door Nederwetten, niet doorgaat. Een paar maanden geleden leek het er op 
dat het definitief wél doorging. Maar de Tweede Kamer besliste anders. Alleen 
de provincie en het bedrijfsleven willen het nog op een andere manier proberen.
 Afgezien van de eventuele noodzaak van de weg, hoop ik dat dit iets 
anders betekent: een omslag in het denken en handelen waarbij de economie 
voorop staat. Natuurlijk, als mensen honger hebben komt oorlog dichterbij. 
Maar op de lange termijn is het huidige model waarbij de samenleving in dienst 
staat van het bedrijfsleven, niet houdbaar. Dat moet anders.
 Nu ga ik het nummer Mia van Gorki beluisteren. Troostrijk en niet in geld 
uit te drukken.

Edwin Coolen

Nuenens Guatemala-project 
uitgekozen voor landelijke campagne         
Door Roland van Pareren

Steeds meer Maya-vrouwen in Tucurú melden zich aan voor het onderwijspro-
ject. [ foto: Gemma van den Hooff ].

Tucurú ligt in een prachtige omgeving, 
tussen de groene bergen, maar het is 
tegelijkertijd één van de armste regio’s 
van Guatemala. Er wonen ongeveer 
30.000 mensen, verspreid over 60 
bergdorpen. De meerderheid is Maya. 
De taal en gebruiken van de Maya’s 
zijn belangrijk in het dagelijks leven. 

Wat houdt het project in?
De katholieke kerk speelt een belang-
rijke rol in de religieuze, sociale en 
economische ontwikkeling van de ge-
meenschap. Mannen en vrouwen ne-
men deel aan vormingsprogramma’s 
en worden opgeleid tot gemeen-
schapsleiders. Ze begeleiden gezin-
nen en spelen een voortrekkersrol in 
sociale projecten, bv. op het gebied 
van ziekenzorg, onderwijs, landbouw. 
De parochie van Tucurú neemt veel 
initiatieven op het gebied van duur-
zame ontwikkeling en eerlijke handel. 

Bijvoorbeeld het opzetten van koffie-
plantages, het geven van onderwijs en 
technische vorming.

Onderwijs aan Maya-vrouwen
Een van de belangrijkste projecten is 
het onderwijs aan Maya-vrouwen. 

Over het algemeen hebben de vrou-
wen weinig zelfvertrouwen en een 
laag gevoel van eigenwaarde. De 
meeste vrouwen hebben nooit de ge-
legenheid gehad om naar school te 
gaan. Ze kunnen dikwijls niet lezen en 
schrijven. Met een opleiding kunnen 
ze daadwerkelijk bijdragen aan hun 
gemeenschappen. Dat is niet vanzelf-
sprekend in een cultuur waar de man-
nen het meestal voor het zeggen heb-
ben gehad. Deze vrouwen zijn een 
voorbeeld voor anderen. Daardoor 
melden steeds meer vrouwen zich aan 
voor het onderwijsproject. 

Bijeenkomst    
over Maya-spiritualiteit
Op 11 december is er een bijeen-
komst met de Nederlandse antro-
poloog Ruud van Akkeren. Hij 
woont en werkt in Guatemala. Het 
door hem uitgevoerde vormings-
programma draagt bij aan de ver-
sterking van de culturele identiteit 
van de Maya-bevolking. Kennis van 
de eigen culturele identiteit geeft 
mensen vertrouwen en zelfbewust-
zijn. Ook internationaal heeft het 
werk van Ruud veel erkenning ge-
kregen en hij wordt beschouwd als 
zeer deskundig op het gebied van 
Maya-spiritualiteit en Maya-be-
wustwording. Op dit ogenblik is hij 
in Nederland en hij komt graag 
naar Nuenen om verslag te doen 
van zijn werk. Hij zal zijn lezing on-
dersteunen met mooi beeldmateri-
aal. Het zal ongetwijfeld een heel 
interessante avond worden, waarin 
u op een boeiende wijze kennis 
kunt maken met de geschiedenis en 
het wereldbeeld van de Maya-be-
volking in Guatemala.
De bijeenkomst wordt gehouden 
op donderdag 11 december in de 
Clemenskerk in Nuenen en begint 
om 20.00 uur.

Tien projecten in ontwikkelingslanden zijn uitgekozen voor de landelijke 
campagne van de Adventsactie. Eén van deze projecten is van de Stichting 
Nuenen-Guatemala. In honderden parochies in heel Nederland wordt hier 
gedurende de adventsperiode aandacht aan besteed. De Adventsactie hoopt 
25.000 euro binnen te krijgen voor het Nuenense project dat wordt uitge-
voerd in Tucurú. Met de parochie van Tucurú hebben de parochies van Nue-
nen al enkele jaren een uitwisselingsprogramma.  

Gezinstuinen
Het voedsel is dikwijls eenzijdig: maïs, 
bonen en soms een stukje kip. Om de 
gezinnen van gevarieerd voedsel te 
voorzien, is het project van groente-
tuinen voor gezinnen gestart. Het zijn 
de vrouwen die de tuinen opzetten en 
onderhouden. Ze krijgen daarbij 
landbouwvoorlichting en technische 
ondersteuning om gevarieerde ge-
wassen te verbouwen. Dit project is 
heel belangrijk voor een gezonde voe-
ding van het hele gezin. Wat over is 
wordt op de markt verkocht en levert 
zo een bescheiden bron van inkom-
sten op. Mensen uit Nuenen hebben 
met eigen ogen gezien hoe goed deze 
projecten zijn opgezet. Ze hebben een 
geweldige uitwerking op individuele 
mensen en op de hele gemeenschap. 
Ook lijkt het een sneeuwbaleffect te 
krijgen in de regio. 

Activiteiten in Nuenen
Op 7 en 14 december zijn er speciale 
kerkdiensten rond het Adventspro-
ject. De vieringen staan dan in het te-
ken van de projecten in Tucurú. Op 7 
december in Nederwetten (9.30 uur) 
en Gerwen (11.00 uur). Op 14 decem-
ber om 11.00 uur in Nuenen. U kunt 
er meer informatie over de projecten 
krijgen, er is een fototentoonstelling 
en er wordt handwerk uit Guatemala 
verkocht, o.a. kleurig weefwerk, en-
geltjes en sterretjes van kleine kraal-
tjes, kaarsen in de Maya-kleuren, 
(kerst)kaarten, enz.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 
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line winkel voor breien en haken: 
http://www.wolplein.nl/brei-haak-ac-
cessoires/samenbreien-bloem.
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Vrijdagavond   
5 december Kienen
Op deze bijzondere vrijdagavond (Sin-
terklaas is morgen jarig!!) kienen we in 
het Dorpshuis Lieshout. Maar nie-
mand hoeft bang te zijn: Zwarte Piet en 
Bruine Piet en ook alle andere kleuren 
Piet, hebben laten weten dat geen van 
hen er dit jaar bij zal zijn. Wel heeft Piet 
al voor iedere deelnemer iets lekkers 
bezorgd. Bovendien wordt er gekiend 
om heel mooie prijzen. We beginnen te 
kienen om 20.00 uur en de zaal van het 
Dorpshuis is open vanaf 19.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom!

Jeugdveldrit Lieshout
Zondag 7 december organiseert de sup-
portersclub “De Lieshoutse Wielren-
ners” een veldrit voor de jeugd in “’t 
Hof” te Lieshout. Het is voor de 35e 
keer dat deze jeugdveldrit verreden 
wordt. Het 7de lustrum van de Lies-
houtse jeugdveldrit.
Om twaalf uur is de start voor de jong-
ste categorie en er volgen dan nog zes 
wedstrijden. De wielrennertjes komen 
uit heel Nederland en zijn in de leef-
tijd van 8 tot en met 14 jaar. Het par-
cours is in de directe omgeving van 
het gehucht “’t Hof” te Lieshout. Voor 
de oudste categorieën is de Duvels-
berg scherprechter.
Kom een kijkje nemen, een wandeling 
door de bossen en prachtige wedstrij-
den van jeugdige wielrennertjes. Be-
slist de moeite waard. Komt tot zien!
 

Categorie 5 actief op de Duvelsberg.

Spectaculair einde na goed begin

Z&PV Nuenen Waterpolo  
wint in laatste minuut
Na de mooie zege van vorig weekend moest Nuenen afgelopen zaterdag in 
Uden tegen het plaatselijke Zeester/Meerval de drie punten binnen halen 
om in de race voor het kampioenschap te blijven. De keeper van heren 2, 
Cris Gaman, verving vaste keeper Geert Pulles, die de dag daarvoor vader 
was geworden van Woud Pulles.

Zwemmers Z&PV Nuenen   
top en gedupeerd
Bij de Regionale Sprint Kampioenschappen in het Pieter van den Hoogen-
band stadion in Eindhoven waren de zwemmers van Z&PV Nuenen in abso-
lute topvorm. Op zowel zaterdag als zondag sneuvelde het ene na het ande-
re persoonlijke record, soms met meerdere seconden. Helaas werden de 
tijden van zondag uiteindelijk niet officieel omdat de keerwand op de ver-
keerde plek lag en het bad die dag zo’n 20 cm te kort was.

Na een prima start, wat na 10 minu-
ten resulteerde in een 2-6 voor-
sprong, kreeg Nuenen het steeds 
moeilijker. Het fysieke spel en conti-
nue pressing op de speler met de bal 
resulteerde in vele fouten bij Nuenen. 
En met nog 60 seconden op de klok 
stond het 7-6 voor Zeester/Meerval 
en werd de overwinning op de Uden-
se kant al gevierd. Eindelijk wist Stijn 

Vermeulen zich vrij te spelen en de 
gelijkmaker te scoren. Na een over-
treding van Uden vroeg de Nuenense 
coach een time out aan; nog 13 se-
conden op de klok. En uit deze laatste 
man meer van de wedstrijd wist Stijn 
Vermeulen wederom te scoren en be-
wees Nuenen dat geloof in eigen kun-
nen en durf een overwinning binnen 
kunnen slepen.

Een snelle rekensom leert dat voor de 
50m afstanden dit zo’n 3 tienden 
scheelt, een heel stuk minder dan bij-
voorbeeld de 1 seconde, 1,5 seconde en 
2,5 seconden die Bram Zwetsloot, Jel-
mer North en Milan Meurs van hun 
50m vlinderslag afhaalden. Thomas 
van Ekert en Joeri Phaff krijgen mis-
schien niet officieel 29.14 en 28.27 als 
persoonlijk record op die afstand, maar 
ze waren absoluut sneller dan ooit. 
Ook op de 50m schoolslag werden de 
PR’s vaak met veel meer dan 3 tienden 
aangescherpt, bijvoorbeeld door Bas 
Gibbels (-2.2sec), Pieter Tijs Nijsen 
(-1sec) en Chris Verhoeven (-2.4sec). 

Op zaterdag was alles wel officieel en 
dus werden die PR’s in de boeken bij-
geschreven. Flore Meulendijks deed 
dit 2 maal (50vl en 50vrij), maar ook 
Tessa Verdonschot, Susan Teijken, 
Merel Phaff, Britt Bogers, Silke Voets 

en Maayke Voets waren sneller dan 
ooit op 2 banen vlinderslag. Bij de rug-
slag van de jongens viel vooral de tijd 
van Tobias Geurts op. Hij richt zich 
tegenwoordig meer op waterpolo, 
maar pakte met 30.09 gewoon even 
een bronzen plak mee.

Goud was er voor Milan (2x), Silke 
(4x) en Chris Verhoeven (50vrij), zil-
ver voor Milan (3x), Chris (4x) en Silke 
(50vl) en brons voor Merel (50rug), 
Joeri (2x), Femke Hendrikx (2x) en To-
bias (100ws). Daarnaast was er goud 
voor de dames 4x50vrij, brons voor de 
dames 4x50wissel en brons voor de 
jongens en heren op zowel de 4x50vrij 
als 4x50wissel. Als startzwemmer van 
de 4x50vrij heren zwom Joeri op za-
terdag een NK limiet. Met 24.51 dook 
hij ruim onder de benodigde 25.37 en 
was het dus iets minder erg, dat zijn 
24.40 een dag later niet door ging.

Z&PV Nuenen bij de regionale sprint kampioenschappen.

Dames Z&PV 
Nuenen Waterpolo 
beleven wisselvallig 
weekend
In de strijd om het kampioenschap 
wachtte de dames van Z&PV Nue-
nen Waterpolo een belangrijk week-
end. Op zaterdag en zondag ston-
den respectievelijk Lutra en DZT op 
het programma, directe concurren-
ten voor de titel. 

Zaterdag werd afgerekend met Lutra, 
ondanks een gebrek aan wissels, het 
ontbreken van de vaste keepster en 
zelfs een man-minder in de laatste 1,5 
part. Na de derde persoonlijke fout 
van Vera Nouwens leek de wedstrijd 
verloren, maar bij het laatste fluitsig-
naal stond een 4-2 overwinning op het 
bord voor de dames. Zondag verliep 
de wedstrijd tegen DZT helaas minder 
voorspoedig. De dames uit Deurne 
hadden echter enkele speelsters uit 
een hoger geplaatst team, twee straf-
worpen en een man-meer nodig om 
de krappe 6-5 overwinning te bewerk-
stelligen. 

Heren-2 langzaam uit gevarenzone
Na enkele krappe nederlagen lijken de 
mannen van het tweede Nuenense 
waterpolo-team de weg omhoog echt 
gevonden te hebben. De ruime over-
winning tegen PSV 5 werd helaas, 
mede door personele problemen, nog 
opgevolgd door een 9-5 verlies tegen 
Aquamigos 2 op 22 november. Tegen 
De Rog 2 wisten ze echter weer te 
overtuigen afgelopen zondag, met een 
bijna simpele 11-4 overwinning. De 
Nuenense heren kwamen nooit in de 
problemen en wisten vanuit een solide 
ballijn-verdediging langzaam de voor-
sprong gedurende de wedstrijd uit te 
breiden. Met deze overwinning lijkt 
een plek in de middenmoot dit sei-
zoen zeer haalbaar. 

Steven Kruijswijk stopt 
medewerking aan fanclub
De Nuenense profrenner Steven Kruijswijk heeft zijn medewerking aan de 
activiteiten van zijn fanclub opgezegd. Het bestuur van de fanclub is erg 
geschrokken en teleurgesteld van deze stap van Steven, die per mail binnen 
kwam. De fanclub bestaat ruim drie jaar.

Steven Kruijswijk startte zijn profloop-
baan bij de Rabobank, daarna volgde 
de Blancoploeg en tot 1 januari staat 
hij onder contract bij Belkin. In het 
nieuwe jaar maakt Kruijswijk deel uit 
van het Team LottoNL - Jumbo.
De Nuenense wielrenner heeft on-
langs met zijn management besloten 
om voor het komende jaar het online 
mediagebeuren te vernieuwen en ver-
der te professionaliseren. “Hierbij 
hebben wij besloten dat een fanclub 
op dit moment niet past met hetgeen 
wij voor ogen hebben”, aldus Kruijs-

wijk in zijn mail aan de fanclub. Hij 
dankt het bestuur en de fans hartelijk 
voor de steun in de afgelopen jaren en 
hoopt ook op support in de toekomst.
Het bestuur van de stichting fanclub 
Steven Kruijswijk heeft de ruim 100 
leden en ook de sponsoren per 
nieuwsbrief op de hoogte gebracht 
van deze stap van de wielrenner. Het 
bestuur wil de actuele stand van zaken 
bespreken met de leden tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag-
avond 23 januari in clubhuis De Stam 
in Gerwen.

TV-camera’s zijn gericht op Steven Kruijswijk tijdens de eerste fanclub-bijeen-
komst in De Stam in Gerwen (foto Cees van Keulen).

WaterpoloWielersport

Zwemmen
Het Gerwens Muziekkorps 
behaalt eerste prijs
'Een prachtig orkest met toegewijde dirigent', met dat commentaar ging het 
Gerwens Muziekkorps zaterdag naar huis. Er kan worden teruggekeken op 
een succesvol concours. Voor het eerst sinds de oprichting in 1960 kwam 
het orkest uit in de 2e divisie voor fanfares, brassbands en harmonieorkes-
ten. Op zo'n muziekconcours kan een orkest laten toetsen op welk niveau 
muziek gemaakt wordt. Bij een concours voor harmonie, fanfare en brass-
band is het hoogst haalbare de 1e divisie en als laagste de 5e divisie.

Na vorig concours gepromoveerd te 
zijn van de 3e naar de 2e divisie, was 
dit jaar een grote test of het orkest wel 
paste binnen deze hogere divisie. Na 
zaterdag kan volmondig worden ge-
zegd: ja, het Gerwens Muziekkorps is 
op haar plaats! Een mooie eerste prijs 
was het resultaat van maandenlang 
hard werken. Extra repetities, gastdi-
rigenten: alles werd uit de kast getrok-
ken om 29 november het beste uit de 
muzikanten te halen. De inzet van alle 
betrokkenen mag zeker bewonderd 
worden. 

Dat het GMK niet alleen mooie mu-
ziek kan maken, bleek wel door het 
feestje na de bijzondere muzikale 
prestatie. Gezelligheid staat namelijk 
ook hoog in het vaandel. Natuurlijk 
moest het clublied worden gezongen 
en voor alle leden en hun familie was 
er friet en drank in overvloed. Het 

bleef nog lang gezellig in Gerwen.
Vanaf woensdag zal er weer 'gewoon' 
gerepeteerd worden. Nieuwe stukken 
verschijnen op de lessenaar. Het eerst-
volgende concert is op 28 maart 2015. 
Op het programma staat een uitwisse-
ling met Harmonie St. Lucia uit Mier-
lo. 7 december zal het aspirantenor-
kest spelen in het centrum van 
Nuenen, waar een gezellige Winterfair 
plaatsvindt. Zij spelen om 15.00 uur.

Heeft u nu ook zin om muziek te ma-
ken, speelt u een instrument en bent u 
op zoek naar een fijne vereniging? 
Kom eens langs op woensdagavond in 
gemeenschapshuis D'n Heuvel in Ger-
wen. Het aspirantenorkest repeteert 
van 18.30 tot 19.30 uur en het harmo-
nieorkest van 19.45 uur tot 22.00 uur. 
Meer informatie over het Gerwens 
Muziekkorps vindt u op:
www.gerwensmuziekkorps.nl

De trompetters van het Gerwens Muziekkorps.
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Hockey
P R O G R A M M A

Voetbal
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VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 7 december
HVCH 1 - Nuenen 1  ...................... 14.30 
Baronie 2 - Nuenen 2  ..................... 12.00 
Nuenen 3 - Wodan 3 ...................... 12.00 
Nuenen 4 - RKSV Heeze 4 ............ 12.00 
Best Vooruit 5 - Nuenen 5  ............ 12.00 
Wodan 8 - UNA 6  .......................... 14.00 
Nuenen 8 - Wodan 6 ...................... 14.00 
Nuenen 9 - Pusphaira 4  ................. 10.00 
Nuenen 10 - SBC 12  ...................... 10.00 
Prinses Irene VR1 - Nuenen VR1  11.45 
Nuenen Vr2 - Festilent VR1  ......... 10.00 
Terlo VR1 - Nuenen VR3  .............. 10.00 

EMK
Zondag 7 december
EMK 1 - Essche Boys 1  .................. 14.30 
EMK 2 - FC Eindhoven AV 2  ....... 11.00 
Rood Wit 3 - EMK 3  ...................... 12.00 
EMK 4 - WODAN 5  ...................... 13.00 
Bergeijk 4 - EMK 5  ......................... 12.00 
EMK 6 - Woenselse Boys 3  ........... 13.00 
Pusphaira 7 - EMK 7  ...................... 10.00 
EMK 8 - Braakhuizen 6  ................. 11.00 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 6 december
Vet Braakhuizen - Vet RKGSV  ........ vrij
Zondag 7 december
Pusphaira 1 - RKGSV 1  ................. 14.30 
RKGSV 2 - Woenselse Boys  ......... 11.00 
Braakhuizen 3 - RKGSV 3  ............ 12.00  
Woenselse Boys 5 - RKGSV 4  ...... 12.00 
RKGSV dames - RPC dames 1  ..... 11.00 

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 6 december
Veteranen Nederwetten .................... vrij
Zondag 7 december
Sterksel 1 - Nederwetten 1  ........... 14.30 
Nederwetten 2 - SBC 7  ................. 11.00 
Acht 5 - Nederwetten 3  ................. 10.00 
Unitas 10 - Nederwetten 4  ........... 10.00 
Nederwetten Da1 - Beerse Boys Da4  12.15 
Nederwetten Da2 - Nieuw Woensel Da1  10.00 

NKV KORFBAL 
Zondag 7 december
DKB 1 - NKV 1 .................................. 17.00

Weebosch - 
Nederwetten 3-0
Onder gure weersomstandigheden 
werd het voor Nederwetten een zware 
wedstrijd tegen het elftal van de Wee-
bosch. Weebosch was veel feller en 
sneller en bij Nederwetten lukte bijna 
niets. In de 25e minuut werd door 
Wilco Jansen de 1-0 binnen gescho-
ten. In de 35e minuut was het al weer 
raak uit een corner kwam de bal voor 
de voet van Jeroen Goossens en die 
schoot in een scrimmage de 2-0 bin-
nen. Dit was ook de ruststand. Na de 
pauze leek Nederwetten zich iets te 
herpakken maar het was opnieuw 
Weebosch en weer Wilco Jansen die 
de 3-0 op het score bord bracht. Ne-
derwetten probeerde nog aansluiting 
te vinden maar het zat deze zondag 
niet mee voor Nederwetten. Volgende 
week op bezoek bij Sterksel en dan 
proberen om de gedeelde 2e plaats op 
de ranglijst te continueren.

RKSV Nuenen VR1 kansloos in Tilburg

SC ’t Zand VR1 - Nuenen VR1 3-0
Er zijn zondagen dat het met de beste wil van de wereld niet lukt. Zondag 30 
november was zo’n dag. Nuenen VR1 bleek kansloos tegen een team wat 
vooral begin dit seizoen tegen nederlagen aan liep.

Tegenstander SC t’Zand maakte vanaf 
het eerste fluitsignaal de bedoelingen 
duidelijk. Het zette meteen druk en 
dat leidde in de eerste tien minuten al 
tot 2 mogelijkheden. De tweede mo-
gelijkheid was dan ook raak. Van Stip-
hout werd aan de zijkant van het straf-
schopgebied uitgespeeld en Jochems 
gleed in het midden weg waardoor 
van de Pas volledig vrij kwam. 1-0 al in 
de achtste minuut. Gaandeweg de eer-
ste helft kreeg Nuenen meer grip maar 
tot kansen leidde dat niet. Daar waar 
Nuenen druk zette op de tegenstander 
wist t’ Zand daar prima onderuit te 
spelen. Vooral Valentijn speelde deze 
middag een prima partij. De routinier 
maakte prima gebruik van de ruimte 
die ze kreeg. Zij was het ook die kort 
na rust de 2-0 aantekende al ging er in 
de defensie van Nuenen op dat mo-
ment veel mis. Nuenen probeerde aan 
te zetten maar speelde simpelweg een 

verloren wedstrijd. De inzet was er wel 
maar de tegenstander ging verder daar 
waar het gebleven was, met goed voet-
bal. Dit leverde uit een scrimmage in 
de 64e minuut de wat gelukkige 3-0 
op. Maar goed, dat dwing je dan ook 
af. Bij Nuenen kwamen Janssen en 
Dira in het veld voor de De Ronde en 
Janssen. Ook B speelster Weijers 
kwam nog in het veld voor de gebles-
seerde Van Stiphout. Zij had haar de-
buut zeker anders voorgesteld maar 
het begin is er wel. Een lichtpuntje op 
deze grauwe middag. Tot kansen 
kwam het voor beide teams niet meer. 
Eindstand 3-0. Een verdiende neder-
laag voor de groen-witten die zondag 
op bezoek gaan bij Prinses Irene. De 
laatste competitiewedstrijd voor de 
winterstop moet dan in winst omgezet 
worden. Eerder werd het dit seizoen 
op de Oude Landen 3-3. Aanvang in 
Nistelrode is 11.45 uur.

Herfstkampioenen bij 
Hockeyclub Nuenen
Het eerste gedeelte van het hockeyseizoen 2014-2015 zit er weer op. Hard trai-
nen en dito inzet tijdens de competitiewedstrijden heeft geleid tot heel veel hoc-
keyplezier de laatste maanden. Afgelopen weken zijn Jongens D1, C1 en Meisjes 
D1, C5 en B5 zelfs geëindigd als hoogst geplaatsten in hun poule en daarmee 
herfstkampioen geworden. Op zondag wist Heren 4 daar nog een schepje bo-
venop te doen. Zij behaalden hun derde kampioenschap op rij. 

MC5 voor de 5e keer op rij kampioen
Zaterdag 29 november werd MC5 in weer een mooie wedstrijd, voor de vijfde 
keer op rij Kampioen. Na een super goed seizoen, met maar een verloren wed-
strijd was dit alweer een topprestatie van dit hecht samenspelend team. De 
meesten spelen al sinds MD5 bij elkaar en hebben steeds met groot enthousias-
me gespeeld. Dat resulteerde zaterdag dus in het mooie jubileum door voor de 
vijfde keer op rij kampioen te worden! Een bijzondere prestatie! Dit jaar met als 
enthousiaste coaches Jeroen Moviat en Esther Wendrich en als enthousiaste 
trainers Daphne Bronckers, Laure en Renée. Alle dames gefeliciteerd: Levine van 
Bezu, Freke van den Bosch, Famke Docters, Nina van den Driesche, Daniëlle 
Duijvelaar, Jetske Eij, Anna Egberts, Meike Knoors, Jody Moviat, Maud Rede-
geld, Pleun Ubachs, Floor van de Velden, Maxime Wendrich en Iris Wijnoogst! 

RKSV Nuenen - DESO 1-1
RKSV Nuenen heeft de thuiswedstrijd tegen DESO niet kunnen winnen. Het 
gelijke spel was een juiste afspiegeling van de onderlinge verhoudingen. 
Mede koploper DESO had meer van het spel terwijl Nuenen daarentegen 
enkele uitstekende kansen kreeg, eindstand in deze spannende wedstrijd 1-1.

Unitas ‘59 - EMK 1-0
In de 6e minuut kreeg EMK de eerste kans op een doelpunt, maar de kopbal van 
Geert-Jan Kemperman ging naast. Een minuut later zag Christian Mes-
serschmidt zijn kopbal uit de linkerbovenhoek worden getikt door de doelman. 
Zeker weer geen gelukkige start voor het team van Toon van der Loo. Unitas 
kreeg daarna wat meer greep op de wedstrijd en creëerde ook enkele kansjes 
maar wist niet te scoren. In de 34e minuut zag Rick van den Bogaard zijn schot 
ten koste van een corner gestopt door de Unitas doelman. Enkele minuten later 
kreeg EMK een doelpunt tegen uit een vrije trap. De opgestelde muur luisterde 
niet naar de aanwijzingen door EMK doelman Cuppen die dan ook kansloos was 
tegen het geplaatste schot. Opnieuw van den Bogaard vond net voor rust we-
derom de Unitas doelman op zijn weg. De mooiste actie van de wedstrijd was in 
de 56e minuut voor de opgekomen Bart Heezemans die zijn lob over de doelman 
helaas op het dak van het doel zag belanden. In de 59e minuut werd een inzet van 
een EMK speler op/over de lijn door een Unitas verdediger weggewerkt. In de 
laatste minuten van de wedstrijd waren er nog kansjes voor EMK spelers Kem-
perman en van den Bogaard, maar Unitas wist de winst in Eindhoven te houden. 
Man of the Match aan EMK zijde was deze wedstrijd Gilles Franse.

JC1

De Groen Witten hadden een prima 
start. Na een paar minuten veroverde 
Jurik Zimmerman op het middenveld 
de bal en zette direct Mart van de Ge-
vel aan het werk. Bij de aanname had 
Mart al gezien dat DESO keeper Nick 
Leijten te ver voor zijn doel had post-
gevat. Met een schitterende boogbal 
van ver buiten het strafschopgebied 
zette hij Nuenen op voorsprong, 1-0. 
Nuenen kreeg hierna nog een paar 
mogelijkheden maar wist niet meer te 
scoren. DESO trok het spel naar zich 
toe en leek in de 16e minuut voor de 
gelijkmaker te zorgen. Scheidsrechter, 
de heer Briene, dacht daar anders 
over en floot voor buitenspel. Kort 
hierop ging de bal nabij de DESO dug-
out over de zijlijn en werd er iets ge-
roepen richting de arbiter. Een rode 
kaart voor de DESO trainer was het 
gevolg, Briene sommeerde hem op de 
tribune plaats te nemen. De trainer 
weigerde dit waarop de scheidsrech-

ter de wedstrijd voor enkele minuten 
staakte. Na een korte tijd van bezin-
ning werd de wedstrijd hervat. In het 
restant van de eerste helft werd niet 
meer gescoord.
Na de pauze koos Nuenen ervoor om 
in te zakken en het spel aan de tegen-
partij te laten. Steeds moeilijker werd 
het de bal in de eigen ploeg te houden 
waardoor de druk op de Nuenen de-
fensie almaar groter werd. In de 75ste 
minuut tenslotte werd de gelijkmaker 
gescoord. Bij een scrimmage voor het 
Nuenen doel werd verzuimd de bal 
weg te werken waarna invaller Esad 
Razic van dichtbij kon scoren, 1-1.
De koploper zette nog eens extra aan 
en probeerde de overwinning alsnog 
binnen te halen. In het laatste kwartier 
kreeg Nuenen daardoor nog verschil-
lende goede kansen om zelf te scoren. 
De beide aanvalslinies waren echter 
niet bij machte de keepers nogmaals te 
verschalken. 

Onderschrift foto: Mart van de Gevel scoort 1-0 (foto John van den Elsen).
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JD1

MB5

MD1

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport-
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de maand 
december de ingang van het tennispa-
viljoen op sportpark de Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor meer info: www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretariaat, 
joke_wsv@hotmail.com



Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 13 december 2014. 
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Expert Van Erp
Rechterstraat 62, Boxtel, (0411) 688688
Helftheuvelpassage 85-87, Den Bosch, (073) 6217952
Rompertpassage 56-58, Den Bosch, (073) 6416799
Voirt 2C, Nuenen, (040) 2846060

INRUIL-
DAGEN!

INRUIL-
DAGEN!
INRUIL-
DAGEN!
INRUIL-
DAGEN!
DAGEN!

NUENEN KOOPZONDAG 
7 DECEMBER VAN 13.00-18.00 UUR

299,-

249,- 
na 50,- euro
inruilkorting

1799,-

1619,- 
na 180,- euro
inruilkorting

599,-

539,- 
na 60,- euro
inruilkorting

139,-

119,- 
na 20,- euro
inruilkorting

779,-

679,- 
na 100,- euro
inruilkorting

749,-

674,- 
na 75,- euro
inruilkorting

Heeft u een oud apparaat? Kom langs bij Expert, want uw oude 
apparaat is geld waard! Hoe jonger uw apparaat, hoe hoger uw 

inruilkorting! Kom snel naar Expert van Erp en profi teer mee!

ANDROID SMART TV 48PFS8109.

• 48” (121) cm Smart TV met Android™ en Google Play™ Store
• Full HD met 800Hz PMR
• Vierzijdig Ambilight voor een optimale beleving van fi lms en games
• Energieklasse A+

SMART TV 42LB650V.

• 42” (107 cm) 3D LED-TV
• Smart TV met WiFi en WebOS
• 500Hz MCI voor vloeiende actiebeelden
• Energieklasse A+

DRAADLOZE LUIDSPREKER WAM551.

• Eenvoudige installatie en bediening
• NFC & Bluetooth voor koppeling met uw telefoon of tablet
• Draadloos verbinden met de nieuwe Samsung Smart TV’s met WiFi

STOFZUIGER BGL35MOV20.

• Vermogen 1200 Watt
• Air Clean fi lter en stofzak vol indicatie
• Inhoud stofzak 4 liter
• Snoerlengte 7 meter

WASMACHINE L76689FL.

• 8 kg vulgewicht en 1600 toeren
• Uw wollen kleding blijft in deze machine perfect 
 door Woolmark Silver certifi caat
• Stille koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

WARMTEPOMPDROGER WTW86383NL.

• 7 kg vulgewicht 
• Zelfreinigende condensor en zeer stil (65 dB)
• LCD-display met eindtijdinstelling

 OOK
VERKRIJGBAAR
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119,- 119,- 119,- 
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