
www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

D
ez

e w
ee

k:

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. 

Vrouwen voor Vrouwen

Ladiesnight
Natuurlijk wil je er met kerst goed uit-
zien en wellicht je zelf eens goed ver-
wennen. Voor vele van ons niet meer 
dan normaal, maar er zijn ook vrou-
wen waarvan hun gezin afhankelijk is 
van de voedselbank, voor hen is dit 
niet zo vanzelfsprekend. 

Kunnen wij terwijl we onszelf verwen-
nen ook niet iets doen voor een ander. 
Dat is de gedachte achter dit geweldige 
initiatief van een aantal vrouwelijke 
ondernemers in samenwerking met de 
voedselbank. Als ‘entree’ wordt er een 
klein leuk ingepakt cadeau voor een 
vrouw gevraagd. Hiervoor krijgt men 
een leeg kadotasje waar het cadeau in 
kan. Terwijl je jezelf deze avond lekker 
laat verwennen, kun je (kerst)shoppen 
bij de dames. Bij elke aankoop ontvang 
je een extra cadeau voor in je tasje. Aan 
het eind van de avond kun je het, hope-
lijk volle, tasje afgeven en wordt deze 
door de voedselbank Nuenen bezorgd 
bij deze powervrouwen. Zodat ook zij 
zich met kerst vrouw kunnen voelen. 
Dus hoe meer vrouwen er komen, hoe 
meer vrouwen we kunnen verwennen. 
Deze avond wordt georganiseerd door 
Wendy’s Jeansshop, ’t Bloemateljee, 
Puur & Blond Schoonheidssalon, Kap-
salon Raponsje en Café Ons Dorp. Het 
vindt plaats op donderdag 18 decem-
ber vanaf 20.00u in Café Ons Dorp aan 
de Parkstraat 1 te Nuenen.

Dokter A. Nederstigt
is AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 22 t/m 26 december 
Telefoon 040-2951030
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Cabaretavond 
bij Piet Hein Eek 
voor Serious 
Request

Speelt u voor 
kerstman of 
kerstvrouw 
dit jaar?

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

Kerstactie 
gezamenlijke 
Kerken 
‘zorg 
voor elkaar’

I.v.m de Kerstvakantie zijn de volg-
ende huisartsenpraktijken in de week 

van 22 t/m 26 december gesloten.

 Huisartspraktijk Boek
 tel: 2831277

 Huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten

 tel: 2840830
 Voor waarnemende artsen: 

kijk op de website of beluister 
het antwoordapparaat.  

Selfie
Maak je eigen ‘selfie’ en stuur die samen 
met je nieuwjaarswens naar redactie@
ronddelinde.nl. De leukste selfies wor-
den geplaatst in het nieuwjaarsnummer 
van Rond de Linde.

KBO Nuenen

Schuif even aan tafel bij… 
Hella van de Roer
In de loop van 2014 startte de KBO met een nieuwe activiteit, een maande-
lijkse informele lezing of presentatie, onder het motto: ´Schuif even aan 
tafel bij…´ Gemeten naar de levendige belangstelling voor deze bijeenkom-
sten van zowel leden als niet leden van de KBO mag deze nieuwe activiteit 
een succes genoemd worden.

Na de boeiende duo presentatie van 
Peter van Overbruggen en Jos Thiele-
mans over de Pastorie in november 
schuift voor de achtste en laatste 
bijeenkomst van 2014 Hella van de 
Roer aan tafel. Hella is al jarenlang de 
enthousiaste presentatrice van tal van 
tv-programma’s van de Lokale Om-
roep Nuenen, kortweg aangeduid als 
de LON.
Hella vertelt over de organisatie en de 
geschiedenis van de lokale omroep. 
Wist u dat ieder Nuenens gezin jaar-
lijks € 1,29 bijdraagt aan deze vrijwil-
ligersorganisatie. Dat is bij wet zo 
geregeld. En wat doet de LON alle-

maal voor dat geld? En hoe groot is het 
team van vrijwilligers? Hoe hebben ze 
het vak van radio en tv maken geleerd? 
Wat komt er allemaal bij kijken om 
een live uitzending te maken? En hoe 
komt de keuze voor programma’s tot 
stand en aan welke spelregels moeten 
de programmamakers zich houden? 
Allemaal vragen waarop Hella deze 
avond antwoord zal geven. En natuur-
lijk heeft ze ook heel veel gekke en on-
verwachte dingen meegemaakt met 
camera en microfoon. Het belooft 
weer een leuke en leerzame bijeen-
komst te worden. En deze keer blijft 
het niet bij een praatje alleen. Halver-
wege de avond staat een klein team de 
LON vrijwilligers klaar om met de 
hele groep een etage hoger in Het 
Klooster de radio- en tv studio’s te be-
zoeken. Dan kan iedereen met eigen 
ogen zien wat er allemaal bij komt kij-
ken als je radio of tv gaat maken.
De bijeenkomst vindt plaats op dins-
dagavond 16 december van 19.30 tot 
21.30 uur in de KBO zaal Het Trefpunt 
in Het Klooster en is gratis toeganke-
lijk voor KBO leden en niet leden.

Rotary Nuenen schenkt
€ 4000,- aan twee goede doelen
The Voice of Nuenen 2014 zorgde niet alleen dat Nuenen er met Evi Schuts 
een geweldige zangeres bij kreeg, ook de verkoop van de balletjes, waarmee 
het publiek kon stemmen, leverde een aardig bedrag op. Samen met de bij-
drage van sponsor Rabobank Dommelstreek was er maar liefst € 4000,- te 
verdelen. Club Sam en Stichting Leergeld waren de gekozen goede doelen. 
Zij mochten afgelopen maandag in de Olijf ieder een cheque van € 2000,- in 
ontvangst nemen.

Stichting Leergeld ondersteunt kinde-
ren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen 
waarvan de ouders niet meer dan 120 
procent van het minimum verdienen 
tot een maximum van € 250,- per jaar 
voor vorming en scholing per kind. De 
Stichting bestaat inmiddels al weer 
bijna 12 jaar. ”En we merken dat er 
meer aanvragen komen,” vertelde Jos 
Deckers. Ook merk je dat de schroom 
om een aanvraag in te dienen, lang-
zaam wegvalt. We kunnen het geld dus 
goed gebruiken.” De andere € 2000,- 
gaat naar Club Sam. Club Sam organi-

seert clubmiddagen voor verstandelijk 
gehandicapten op zaterdagmiddag. En 
ook daar is het geld zeer welkom.
Inge Frimaut en Ad Bierbooms waren 
de kartrekkers van de Voice. “En die 
zijn nodig,” volgens Arno Wendrich, 
de voorzitter van Rotary Nuenen. 
“Want de handen willen we allemaal 
wel uit de mouwen steken. Volgend 
jaar is er geen Voice of Nuenen,” ver-
klapte hij ook, “Maar we broeden al 
weer op een ander ei. Wat dat wordt, is 
nog een verrassing. De opbrengst gaat 
natuurlijk weer naar een goed doel.”

V.l.n.r . Jos Deckers en Truus Houtepen van Stichting Leergeld, Arno Wendrich, 
voorzitter Rotary Nuenen en Adri Geerts van Rabobank Dommelstreek.

54e Veulenkeuring in Gerwen
Dit jaar komen er 66 veulens naar de Grote Centrale Veulenkeuring in Ger-
wen. En dat zijn er meer dan afgelopen jaar. Liefhebbers van het trekpaard 
komen zaterdag 13 december van heinde en verre om hun veulens te laten 
keuren, vanuit Groningen tot de Frans Belgische grensstreek. De keuring in 
Gerwen is de laatste van het jaar en een van de meest toonaangevende van 
het land op het gebied van de ‘jeugd’, zowel in kwalitatieve als in kwantita-
tieve zin. “Een plaats bij de eerste drie in Gerwen, betekent ook echt iets in 
de wereld van de trekpaarden. Dan heb je veulens waarmee je goed verder 
kunt fokken”, vertellen voorzitter Wim Raaijmakers en bestuurslid Martien 
Smits. Er wordt gekeurd in drie categorieën. De oudste veulens zijn niet ou-
der dan 3 jaar. Bezoekers zullen ontdekken dat dit wel al flinke paarden zijn! 
Dit jaar valt er helaas geen hengst met nakomelingen te bewonderen.
De keuring begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur. De opening 
wordt om 10.00 verricht door wethouder Joep Pernot. De veulenkeuring is 
gratis toegankelijk. Iedereen is welkom om te komen kijken.

Rockin’ Billy   
in Bar Van Gogh
Zaterdagavond 13 december treedt 
Rockin’ Billy op in de Van Gogh Bar 
aan het Park in Nuenen. Rockin Billy 
(Bernhard Olenroot) heeft in ver-
schillende bands gespeeld zoals Deja 
Vu ,de Blue Moon Boys en de band 
Sunrise. Hierna is hij solo verder ge-
gaan onder de naam Rockin’ Billy. 
Zijn muziek is vooral gebaseerd op de 
jaren ’50, ’60 en ’70 muziek van Elvis 
Presley, Cliff Richard, Pat Boone, Del 
Shannon en The Platters. Aanvang 
21.00 uur, entree gratis.

Levend 
Kerstverhaal gaat 
helaas NIET door
Als gevolg van de landelijke maatre-
gelen rondom de vogelgriep is het 
kinderboerderij-gedeelte van dorps-
boerderij ‘Weverkeshof ’ gesloten tot 
15 december. Momenteel is er nog 
veel onzekerheid over de gevolgen 
van een mogelijke nieuwe uitbraak 
van vogelgriep, alsmede het op tijd 
gereed hebben van het terrein. Moge-
lijke alternatieven zijn bekeken maar 
technisch gezien is dat op korte ter-
mijn niet haalbaar. De organisatie 
heeft daarom besloten om het Levend 
Kerstverhaal van dit jaar af te blazen. 
Dank voor alle enthousiaste reacties 
en hulp die ook voor dit jaar weer was 
toegezegd, heel fijn. Voor eventuele 
reactie/informatie kunt u mailen naar 
lkv@onsnet.nu. 

Wij wensen u fijne feestdagen toe en 
zien u graag volgend jaar op zaterdag 
19 december 2015! 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Dwersklippels	voor	het	orga-

niseren	van	het	Jeugd	carnaval	in	de	gymzaal	aan	de	Mgr.	Cuyten-
laan op 14, 16 en 17 februari 2014;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	De	Narrekappen	voor	het	organi-
seren van diverse carnavalsactiviteiten in de periode van 6 tot en 
met 8 februari 2014 en 13 tot en met 17 februari 2014 in een tent 
op het Heuvelplein in Gerwen;

•	 Aanvrager:	 Exploitatiemaatschappij	 Het	 Klooster	 Nuenen	 B.V.	
voor het plaatsen van een hekwerk en diverse containers t.b.v. 
carnavalsgerelateerde bezigheden aan de achterzijde van Het 
Klooster	en	aan	het	Kloosterpad	in	de	periode	vanaf	19	januari	
2015 tot en met 20 februari 2015.

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,	11	december	2014.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	St.	Antoniusschut	Eeneind	Opwetten)	is	een	vergunning	ver-

leend voor de uitoefening van het horecabedrijf aan Mulakkers 23 
(verzenddatum 3 december 2014);

•	 aan	Skn	Weverkeshof	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor	het	organiseren	van	het	Kerstspel	op	het	terrein	van	Wever-
keshof aan de Jhr. Hugo van Berckellaan op 20 december 2014 
(verzenddatum 4 december 2014);

•	 aan	de	heer	P.	Schellens	is	een	vergunning	verleend	voor	de	kalen-
derjaren 2015-2016 en 2017 voor het aanwezig hebben van 1 kans-
spelautomaat in zijn horecabedrijf aan Eeneind 37 (verzenddatum 
5 december 2014);

•	 aan	de	heer	R.	van	den	Berk	is	een	vergunning	verleend	voor	de	
kalenderjaren 2015-2016 en 2017 voor het aanwezig hebben van 
2 kansspelautomaten in zijn horecabedrijf aan Parkstraat 3 (ver-
zenddatum 5 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 college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Samen doen we meer!
Zoals elk jaar vragen we inwoners en ondernemers om bij sneeuwval 
het “eigen” stoepje schoon te maken en dat van buurtgenoten die daar 
zelf niet toe in staat zijn. De gemeente heeft niet de capaciteit en mid-
delen om dat overal te doen. Probeer zelf ook voorbereid te zijn en 
wacht niet met het aanschaffen van strooizout tot het glad is maar 
koop het nu! 

Gladheidbestrijdingsplan
In het gladheidbestrijdingsplan (het uitvoeringsplan) van de gemeen-
te kunt u lezen waar, hoe en wanneer er gestrooid wordt. Het uitvoe-
ringsplan is te vinden op de website www.nuenen.nl van de gemeente. 
Ook	kunt	u	het	plan	inzien	bij	de	centrale	balie	van	het	gemeentehuis.

Meldingen
Ondanks	dat	verwacht	mag	worden	dat	men	zich	aanpast	aan	win-
terse omstandigheden, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Die kunt 
u melden via het meldpunt op de homepage van de gemeentelijke 
website, of via het gemeentelijk informatienummer (040) 2631 631. 

Twitter
Volg ons op twitter @strooiploeg	om	te	weten	wanneer	in	Nuenen	
gladheid wordt verwacht en de gemeente een strooiactie start. 

AFVALINZAMELING
Thema: Kerstbomen
Op	donderdag	8	januari	2015	
worden	in	Nuenen	de	kerstbo-
men ingezameld. De kerstbo-
men kunt u neerleggen in/ bij 
de bladkorven, die verspreid 
staan in de gemeente. Zorg dat 
er geen versieringen of pot 
meer aan de boom zitten. Voor 
de	exacte	locaties	van	de	blad-
korven verwijzen wij  naar de 
site	van	de	gemeente	Nuenen	
bij uw persoonlijke afvalkalen-
der of u kunt bellen met de 
gemeente 040 2631631. Uiter-
aard mag u uw kerstboom ook 
gratis naar de milieustraat 
brengen.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 1	december	2014		 Marijkestraat	5,	5671	HK	–	het	vergroten	
	 	 	 	 van	de	woning	(BOUW);
•	 1	december	2014		 Weverstraat	63,	5671	BB	–	het	vervangen	
    van de bestaande kozijnen aan de 
	 	 	 	 voorzijde	van	de	woning	(BOUW).

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.

 

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 VERGADERING WIJKRAAD 
EENEIND
Dinsdag 16 december om 20.30 uur komt de wijkraad Eeneind in 
openbare vergadering bijeen in ’t Enodegebouw. Belangstellenden zijn 
van harte welkom.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 18 december  
2014	vanaf	18.30	uur	in	Het	Klooster.	LET OP: Gewijzigde aanvangs-
tijd.
Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen 
ter	inzage	in	het	Gemeentehuis.	Op	de	agenda	staan	onder	andere	de	
volgende onderwerpen / bestemmingsplannen:
•	 Europalaan/HOV2
•	 Kapperdoes
•	 Bedrijventerrein	Eeneind	West
•	 Participatiewet
•	 Regionale	agenda	en	regeling	SRE/MRE
•	 Decemberwijziging	begroting
Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken 
van	het	spreekrecht.	Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	
2631679 of email griffie@nuenen.nl

GLADHEIDSBESTRIJDING WINTER  2014/2015
Lange tijd leek het er nog niet op, door de lange nazomer, maar nu is 
de winter toch in aantocht. De temperaturen dalen en de eerste nacht-
vorst	is	inmiddels	gesignaleerd.	Omdat	zelfs	weerkundigen	niet	kunnen	
voorspellen of het een zachte of strenge winter gaat worden, houden 
de gladheidbestrijders van de gemeente rekening met zware omstan-
digheden. Mensen en materieel zijn er klaar voor en strooizout is vol-
doende aanwezig. 

Nünentaler Schürzenjäger   
bij Schafrath
Op 14 december treedt de Nuenense feestband de Nünentaler Schürzenjä-
ger op in Café Schafrath. Vanaf 16.30 spelen zij de nummers die ze een aan-
tal weken daarna zullen spelen tijdens de après-ski in Flachau Oostenrijk. 
Inmiddels bestaan ze in de huidige bezetting 5 jaar, een jubileum en dus is 
er een extra reden voor een feestje.

Van oorsprong is Oktoberfeest band 
"De Nünentaler Schürzenjäger" voort-
gekomen uit allround coverband "Unit 
Four", die eind jaren 80 en jaren 90 

vooral speelden op bruiloften en per-
soneelsfeesten. De voorliefde voor de 
Apres Ski muziek en de Schlagers 
zorgden er in die tijd voor dat ze steeds 

Kerstconcert       
Blue Planet Harp Ensemble
Zaterdagavond 13 december geeft het Blue Planet Harp Ensemble een 
kerstconcert in feestelijke winterse sfeer in De Regenboog in Nuenen. Naast 
bekende kerstliedjes speelt het harporkest sfeervol werk van onder andere 
C. Saint-Saëns, F. Chopin en Tsjaikovsky. Een herkenbaar repertoire dat 
jong en oud in de kerststemming zal brengen.

Het Blue Planet Harp Ensemble be-
staat uit talentvolle jonge harpisten 
vanaf zeven jaar oud. Het ensemble 
staat onder leiding van Inge Frimout-
Hei. Enkele harpisten zullen werk spe-
len dat ze volgend jaar tijdens het 
prestigieuze Prinses Christina Con-
cours mogen uitvoeren. Mo van Sum-
meren verzorgt de presentatie van het 
kerstconcert, waaraan ook het viool-
harp duo Jasmijn van Wijnen en Ju-

dith Campman een bijdrage zal leve-
ren. Het concert begint om 19.30 uur. 
Na afloop koffie, thee of chocolade-
melk met iets lekkers. De toegang is 
gratis. 
Kom genieten van muziek in kerst-
sfeer met harp, viool en zang.
Kerstconcert Blue Planet Harp En-
semble, De Regenboog, Sportlaan 5 
Nuenen. Zaterdag 13 december. Aan-
vang: 19.30 uur. Toegang gratis.

vaker een set Oktoberfeest muziek 
speelden op elke bruiloft. Omdat ze 
dat (en ook het publiek) steeds leuker 
gingen vinden, hebben ze daar uitein-
delijk hun specialisme van gemaakt.

In de huidige bezetting (Wouter kwam 
van allround coverband "De Bijtels") 
spelen ze nu sinds 2008 avondvullend 
echte onvervalste Oktoberfeest mu-
ziek, een mooie mix van moderne 
Apresski hits, traditionele Schlagers, 
beetje allround feestmuziek en na-
tuurlijk met een vette knipoog naar 
het hollandstalige.

De band bestaat uit
Wouter van Aert: Zang
Robbert van Hagen: Zang, basgitaar
Leo van der Linden: gitaar, 2e stem
Hans de Louw: drums
www.nunentaler.nl

Kerstkienen
Op woensdag 17 december organiseert 
buurtvereniging Plan West uit Lies-
hout een Kerst kienavond in Zaal de 
Koekoek, Dorpstraat 49 in Lieshout. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 18.30 
uur. De opbrengst van deze kienavond 
komt geheel ten goede aan buurtver-
eniging Plan West. De kienavonden op 
24 en 31december vervallen.



  

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 11 t/m woensdag 17 december

Wij helpen u graag 
een keuze te maken!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

All I want 
for Christmas...

Spitskool panklaar 
1/2 kilo 0,99

Champignons 
per bakje 0,69

Komkommers 
per stuk 0,79

Kaki fruit
2 stuks 0,99

Kiwi
1/2 kilo 1,49

Gekookte bieten
1/2 kilo 0,89

Griekse wittekool zoet/zuur
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Acties week 50: geldig van maandag 8 t/m zaterdag 13 december 2014
_____________________________________________________

Kerstbrood middel & 
roomboter amandelstaaf 
 

     samen voor slechts € 9,95
_____________________________________________________

Pasteitjes
 4 + 1 GRATIS

_____________________________________________________

Decembervlaai  
heerlijke champagnebavaroise
met slagroom

     nu € 12,95
_____________________________________________________

Mini stolletjes
 4 + 1 GRATIS

_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

4 Gehakt
Cordon Bleus ...............6,00
100 gr. Gebraden gehakt + 
150 gr. Vleessalade  3,50 
Vavarkensfilet
100 gram .........................................2,20
Kalfs Oester
100 gram .........................................2,95
Gegrilde Kippenpoot
4 stuks ............................................5,00
Caprese al Forno
100 gram .........................................2,45
Voor de best belegde broodjes!!

KOOPJE

TOPPER!!

SPECIAL

SPECIAL

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

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

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

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

€ 45,-
€ 65,-

  

  

  

Voorgerechten 
 Drieluik van hollandse garnaaltjes, paling en gerookte zalm 
 Pata negra ( spaanse ham ) met galia meloen en cumberlandsaus 
 Rundercarpaccio met parmezaan, truffel en frisse salade
________________________________________________________________________

Tussengerechten
 Pikante grote garnalen met tomaten gembersaus 
 Heldere wildbouillon met bospaddestoelen en knolselderij 
	 Kikkerbilletjes	in	romige	knoflooksaus
________________________________________________________________________

Hoofdgerechten    
 Gebakken runderhaas met jus van rode ui 
 Traditioneel met peperkoek bereide hazenpeper 
	 Kabeljauwrugfilet	met	souffle	van	kreeft	en	schaaldierenjus
	 Hertenrugfilet	met	preiselberen	en	fijne	wildsaus
________________________________________________________________________

Nagerechten
 Chocolade brownie met karamel en noten 
 Omelette siberienne met coulis van rood fruit 
 Bavarois van bitterkoekjes met kruidkoek krokantjes
________________________________________________________________________

Extra’s
 Bijpassend groente garnituur voor hoofdgerechten  € 5,00 
 Aardappelgratin     € 5,00 
 In rode wijn gestoofde peertjes (6 stuks)   € 5,00
________________________________________________________________________

Stel uw kerstmenu zelf samen.
3 - gangen keuzemenu  € 26,50
4 - gangen keuzemenu  € 31,50
Al uw gerechten zijn kant en klaar verpakt en voorzien van een bereidingssticker

Naam : .................................................................   

Adres : .................................................................

Tel : .....................................................................

E-mail : ................................................................

Restaurant Olio | Moorvensedijk 2 | Gerwen | Tel - 040 2831330 | info@restaurantolio.nl

Geen zin om zelf te koken? Laat dan Restaurant Olio uw kerst verzorgen.

Traiteurlijst 2014

Om te bestellen vult u het formulier duidelijk
leesbaar in en levert u het aan Restaurant Olio. 
Dit kan door middel van email, telefoon of 
geef het gewoon even af bij het restaurant.
Uw kunt bestellen t/m 21 december
Afhalen op 24 december tussen 15.00 en 17.00 uur

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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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.

Kwakzout
Als het ook maar even gevroren heeft dan trekt de zoutstrooiman over de fietspa-
den van Nuenen. Om dat al te doen na een of enkele lichte vorstnachten, is al 
discutabel, maar het wordt ook niet goed gedaan. Niemand, ook de fietser of voet-
ganger niet, heeft er iets aan, want het zout ligt niet verspreid over het gehele fiets-
pad, maar is slechts aanwezig op kleine plekjes die drie, vier of meer meters uit 
elkaar liggen.
Het doet mij sterk denken aan kwakjes. Dat zal met de kleur te maken hebben, 
vermoed ik.
Wat mij betreft: houd het kwakje maar in het zakje en als er toch gestrooid moet 
worden: kwak dan niet meer, maar strooi gelijkmatig.

D. Speijers, Van Lieshoutgaarde 6, Nuenen

ADVENT ‘Tijd voor nieuwe geluiden’ 
Normaal gaan mijn enigszins cynische en soms cryptische analyses over onze 
Nuenense politiek. Daar gebeurt nu eenmaal veel, en de afgelopen periode was 
niet altijd even positief. 
Met de intentie van de betrokkenen bestuurders is meestal niets mis. We zitten 
hier in een situatie dat er veel puin uit het verleden moet worden geruimd. Het is 
jammer dat er sprake is van zo’n grote versnippering. Zeven van de twaalf fracties 
in een raad van negentien zijn eenmansfracties, dat is te veel. De vaak onnodige 
politieke spelletjes gecombineerd met gebrek aan kwaliteit maken ook absoluut 
geen professionele indruk. Het zou zo veel beter kunnen.
De kerstgedachte is om oplossingsgericht samen te werken door naar elkaar te 
luisteren. De baas willen spelen, iemand voor het blok zetten en ook weglopen 
horen daar niet bij. Er is meer dan de grondfraude en een meerjarenbegroting. 
Hoe lossen we het hoofdpijn dossier van de zorg op menselijke wijze op? Hoe stop-
pen we de bureaucratie en de steeds verdergaande verhuftering van onze samen-
leving? 
We moeten een steentje bijdragen i.p.v. de onderste steen boven halen! De bood-
schap is vooruit kijken, het moet gaan over de positieve kanten van onze gemeente. 
We hebben hier de historie en het gedachtegoed van Vincent van Gogh, fraaie 
historische monumenten, Dierenrijk Europa en het Landgoed de Gulbergen, een 
architectonisch sociaal-cultureel centrum, een schitterend dorpspark met bijna 
elke week een andere activiteit, een heel groot en actief verenigingsleven, en er is 
nog zoveel meer. Nuenen c.a. is een prachtige groene gemeente in de unieke Dom-
melvallei. Waar in de wereld hebben ze zo veel moois? 
Laten we dit goed beseffen, samen verder ontwikkelen en uitdragen!
Heeft de dorpscriticaster een transitie ondergaan naar dorpspromotor?

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

Een financiële strop om uw nek?
Op 18 december a.s. behandelt de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan 
Kapperdoes (=Panakkers). Het plan beoogt het tuincentrum Coppelmans, nu ge-
vestigd aan de Vorsterdijk, zich te laten hervestigen in Nuenen West, op de hoek 
Europalaan-Panakkers. Maar dan twee keer zo groot! Daarmee wordt het een 
Mega Tuincentrum, groter bijvoorbeeld dan Intratuin aan de Collse Hoefdijk.
Mocht de raad daartoe besluiten, dan legt ze daarmee een financiële strop aan 
om de nek van Nuenen en de Nuenenaren. Het is immers voorspelbaar dat het 
tuincentrum straks weer tegen hoge kosten uit de wijk weg bestemd gaat worden. 
En dat houdt dan in dat bedoelde strop onvermijdelijk zal worden aangetrokken. 
De vraag is dus: Nuenenaren, wilt u de toekomst in met een financiële strop om 
uw nek? Wij zeggen neen daartegen.
Nuenen zegt in haar zgn. Verkeers Structuur Plan ‘…. vermindering van verkeers 
intensiteiten op de Europalaan ter hoogte van Nuenen West is prioriteit!’ Maar 
een samenhangend beleid op basis van een integrale verkeersstudie ontbreekt. 
Hoezo prioriteit?
De ‘Ruit om Eindhoven’, die tot een zekere vermindering van de verkeersdruk op de 
Europalaan zou leiden gaat voorlopig niet door. Voorlopig blijft de verkeersdruk 
op de Europalaan dus nog volop aanwezig. Er worden 1500 nieuwe woningen ge-
bouwd in Nuenen West, dat betekent de komst naar Nuenen van zo’n 1500 tot 
ruim 2000 extra auto’s. Veel daarvan zullen dagelijks minimaal twee maal over 
de Europalaan gaan. D.w.z. zo’n 3000-4000 extra verkeersbewegingen. De ‘visie’ 
van de gemeente Nuenen is, dat verkeer dat gegenereerd wordt door Nuenen West 
kan worden afgewikkeld op de Europalaan. Maar de maximale capaciteit van de 
Europalaan wordt zonder Nuenen West al gehaald. Hoezo visie? De door de HOV 
gehalveerde Europalaan zit nu al aan z’n maximale capaciteit. Bij de besluitvor-
ming met betrekking tot de HOV is tot nu toe geen rekening gehouden met de ver-
keer aanzuigende werking van het nieuw te bouwen Mega Tuincentrum!
Ingevolge rechterlijke uitspraak zal de Soeterbeekseweg begin 2015 weer afgeslo-
ten moeten worden en binnenkort zal ook de Opwettenseweg worden afgesloten 
dan wel verkeersluw gemaakt worden.
De komst van het tuincentrum zal gemiddeld per dag tot nog weer eens 2000 extra 
verkeersbewegingen leiden. Voor een groot deel gaan deze over de Europalaan, 
allemaal gaan ze over de Panakkers. Op bijzondere dagen (ca 100 per jaar) zijn 
dat naar verwachting zelfs 4000 extra verkeersbewegingen. En bij de besluitvor-
ming over dit plan is tot nu toe geen rekening gehouden met de halvering van de 
Europalaan als gevolg van de aanleg van de HOV-baan!
Staat u dus nu al in de file op de Europalaan, dan zal dat er in de nabije toekomst, 
mede door de komst van het tuincentrum, beslist niet beter op worden. Integen-
deel! Wij van ‘Nuenen West niet zo!’ zijn van mening dat zo’n Mega Tuincentrum 
niet thuis hoort midden in een woonwijk en langs de Europalaan, de ontsluitings-
weg voor een groot deel van Nuenen. Bent u het met ons eens, laat uw stem dan 
horen, aan de gemeenteraad, bij de pers, of bijvoorbeeld op onze website: www.
nuenenwestnietzo.nl 

Omwonenden wijk Panakkers

Dit jaar houden we de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting

in Nederwetten. Wij nodigen iedereen van harte uit voor een 

feestelijke begroeting op: 

Vrijdag  2 januari 2015
van 17.00 tot 19.00 uur

Gemeente Nuenen, Gerwen
en Nederwetten

Nieuwjaarsontmoeting 2015

Dorpshuis De Koppelaar
De Koppel 5 in Nederwetten

Kerstviering in ‘De Regenboog’   
door zanggroep ‘New Balance’
Dinsdagavond 16 december zal Zanggroep ‘New Balance’ een kerstviering ver-
zorgen in De Regenboog. Het wordt een gevarieerde avond, waarin koorzang 
afgewisseld wordt met een kerstverhaal. Twee jonge dames die naast zang zich-
zelf begeleiden op piano en gitaar, twee solisten en een mijmering die u meege-
geven wordt door een koorlid. Aanvang van de viering is 20.00 uur en zal duren 
tot 22.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur en u wordt dan ontvangen met een 
kopje koffie. De entree is gratis. Na afloop is er de mogelijkheid tot het nemen 
van een consumptie, waarvoor bonnen te koop zijn. Ook zullen er hapjes uitge-
deeld worden.
Bij het verlaten van de kerk wordt een vrijwillige bijdrage zeer gewaardeerd.

Dorpswerkplaats goed 
bereikbaar tijdens kerstmarkt 
en 'Spullekesmarkt'
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats houdt op zaterdag 13 december van 
10.00 tot 16.00 uur en op zondag 14 december van 11.00 tot 16.00 uur haar 
jaarlijkse kerstmarkt en 'Spullekesmarkt'. Het hobbycentrum (Park 63b) zal 
ondanks de ingrijpende werkzaamheden op beide dagen goed bereikbaar 
zijn. De firma Heijmans legt op de inrit tussen Café Goesting en Restaurant 
De Zonnewende een tijdelijke toegang aan.

Met de aankoop van uw kerststukje, 
nestkastje, speelgoed of andere zaken 
steunt u het hobbycentrum, dat al bijna 
20 jaar zonder subsidie een maatschap-
pelijke bijdrage levert aan Nuenen.
De Dorpswerkplaats wil jaarlijks 5% 
groeien en heeft nu ruim 300 deelne-
mers. Momenteel is er ruimte voor 

nieuwe aanmeldingen. Geïnteresseer-
den kunnen vrijblijvend een kijkje ne-
men in het best geoutilleerde hobby-
centrum binnen de gemeente Nuenen. 
Deelnemers laten u graag de facilitei-
ten op het gebied van metaalbewer-
king, houtbewerking, keramiek, teke-
nen, schilderen enz. zien.

Bonte avond   
CV De Wetters
Ook dit jaar organiseert CV de Wet-
ters weer 2 bonte avonden, op zater-
dag 17 januari en op vrijdag 13 februa-
ri 2015. De Bonte avond commissie 
heeft weer diverse kampioenen weten 
binnen te halen. Voor u zullen de vol-
gende tonpraoters in de ton staan, 

17 januari: Robert v. Lamoen, Freddy 
v.d. Elzen, Ton Brekelmans en Rob 
Scheepers uit Sterksel.
13 februari: Dirk Couwenberg, Andy 
Marcelissen, Freddy v.d. Elzen en Ber-
ry Knapen. 

Verder zullen voor u optreden; de 
dansmariekes, de Dames van de raad 
van 11, de oud prinsen en een groep 
met diverse zang en sketches. De mu-
zikale omlijsting is opnieuw in handen 
van de ‘Wettertetters’. De avond wordt 
afgesloten met een optreden van de 
bekende zanger Aris Weel, waarbij ge-
danst kan worden tot in de laatste uur-
tjes in residentie D’n 3e Helluft. Kort-
om het zullen weer supergezellige 
avonden gaan worden. Het program-
ma start om 19.40 uur. De Residentie 
is open vanaf 19.00 uur. Het zijn alle-
maal zitplaatsen. Graag ziet CV de 
Wetters u op zaterdag 17 januari of 
vrijdag 13 februari in feestaccommo-
datie D’n 3e Helluft aan de Koppelaar 
te Nederwetten.

Kaarten à € 12,- zijn te verkrijgen bij 
Rianne Verhoeven Soeterbeekseweg 3 
te Nederwetten Tel: 06-13700648.

Repair Café Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organiseert op woensdag 17 december weder-
om het maandelijks Repair Café. In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2, 5737 
CB Lieshout, draait het dan allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 uur en 16.00 uur staan diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café be-
zoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, ser-
vies… Alles wat niet meer werkt is 
welkom en maakt kans op een geslaag-
de reparatie. De vaklui in het Repair 
Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 
Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 
Samen repareren kan leiden tot hele 
leuke contacten in de buurt. Maar bo-
venal willen we met het Repair Café 
laten zien dat repareren leuk is, en 
vaak heel makkelijk. 

We pakken de draad weer op
Ierse Sessie 
Weverkeshof
Na het succesvolle sessiefestival van 2 
november is er weer ruimte voor de 
Ierse Sessie in de Weverkeshof. 
Aanstaande zondag 14 december is 
het weer de tweede zondag van de 
maand en komen er veel muzikanten 
rond de tafel bijeen om de toeschou-
wers de muzikale sfeer van Ierland te 
laten beleven. De muzikanten stro-
men tussen één uur en half twee bin-
nen. De houtkachel brandt, de violen, 
gitaren, bouzouki, trekzakken en flui-
ten zullen klinken en dat gaat door tot 
vijf uur. Dan moeten we helaas stop-
pen. Tot zondag!

Après-ski party  
bij RKGSV
De voorbereidingen van de après-ski 
party op zondag 14 december zijn in 
volle gang! 14 December spelen de 
mannen van RKGSV de bloedstollende 
derby tegen EMK. Om op de winst te 
proosten en omdat zij sowieso wel van 
een feestje houden, organiseert het da-
meselftal deze dag een knalfeest! Zet je 
muts en je skibril op, trek je sneeuw-
schoenen maar uit de kast en geniet van 
een lekker Flugeltje! Om 16.00 uur gaat 
het gas erop! Saalbach Hinterglemm, 
Val Thorens en Gerlos zullen er bij ver-
bleken! Reserveer 14 december dus al-
vast in je agenda. De toegang is gratis.
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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

Van viezeriken en respectlozen
Drukte in en om parochiecentrum H. Kruis. Voorbereidingen voor hoog-
feest Kerstmis zijn gestart. Opvallend is het gezeul met wasmanden. Op het 
priesterkoor balanceert ene Piet op een veel te hoge ladder en houdt Her-
man de zaak in evenwicht. De beige draperieën zijn aan een wasbeurt toe. 
Acht wasmachines draaien deze dag op volle toeren om 27 lange doeken de 
originele kleur te geven. Strijken is niet nodig, weer hangend drogen ze 
mooi geplooid wel op. Onderwijl hoor je nog wel eens wat.

De viezeriken
Met afschuw meldt iemand dat er in 
de Mariakapel menselijke poep is aan-
getroffen. Als de Clemenskerk in Nue-

Getuigen gezocht 

TRANSITIES-SPREEKUUR 
 
Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de Jeugdzorg, Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor mensen met een arbeidsbeperking.  
Vanaf 15 december start het Transities-Spreekuur.  
Wanneer u vragen heeft over de veranderingen kunt u onderstaand formulier invullen en 
retourneren naar het CMD of de gemeente Nuenen. Ook bij de basisscholen, huisartsen en 
apotheken liggen formulieren, uw vraag kunt u daar in de brievenbus van het CMD 
achterlaten. Deze brievenbussen worden eenmaal per week geleegd. 
 

 
TRANSITIES-SPREEKUUR 
 
Mijn vraag is: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ik stel de vraag aan: 
o een medewerker van het CMD: 
o een medewerker van de afdeling Samenleving: 
o aan de wethouder: 
o iemand anders, n.l. 
 _______________________________________ 
 
 
Naam :_______________________________________ 
Adres :_______________________________________           
   _______________________________________ 
Telnr. :_______________________________________ 
Email :_______________________________________ 
 
 
Stuur uw formulier naar:  
Gemeente Nuenen / CMD  
Antwoordnummer 1000 
5670 ZX Nuenen 
 
Of mailen naar cmd@nuenen.nl 

TRANSITIES-SPREEKUUR
Met ingang van 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de Jeugd-
zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor mensen 
met een arbeidsbeperking. 

Vanaf 15 december start het Transities-Spreekuur. 
Wanneer u vragen heeft over de veranderingen kunt u onderstaand 
formulier invullen en retourneren naar het CMD of de gemeente Nue-
nen. Ook bij de basisscholen, huisartsen en apotheken liggen formu-
lieren, uw vraag kunt u daar in de brievenbus van het CMD achterla-
ten. Deze brievenbussen worden eenmaal per week geleegd.

AdvertorialVernieuwde vertrekruimte 
Uitvaarthuis in gebruik
Na een ingrijpende verbouwing heeft Uitvaartzorg Hans Raaijmakers 
onlangs de vernieuwde vertrekruimte van het Uitvaarthuis in Geldrop in 
gebruik genomen.

De sfeervolle ruimte biedt de moge-
lijkheid om de overledene, in aanwe-
zigheid van de nabestaanden, discreet 
in de rouwauto te plaatsen, waarna 
deze zich naar de locatie waar de uit-
vaart plaatsvindt kan begeven. De 
ruimte is tevens voorzien van inge-
bouwde audio apparatuur, zodat de 
favoriete muziek van de overledene 
ook hier afgespeeld kan worden.
Aan de wand van de vertrekruimte is 
een groot kunstwerk van beeldend kun-
stenaar Wilmy Peeters geplaatst. Het 
abstracte wandkleed stelt drie treuren-
de vrouwen voor. Het is geweven met 
handgesponnen wol dat op plantaardi-
ge wijze is gekleurd. Het wandkleed 
geeft de ruimte een extra dimensie.

Afscheid in kleine kring
Het komt steeds vaker voor dat nabe-
staanden in een klein gezelschap af-
scheid nemen van hun dierbare. Door 
de huiselijke en intieme sfeer van het 
Uitvaarthuis maakt dit het afscheid 
nog persoonlijker. Het Uitvaarthuis 
leent zich uitstekend voor afscheids-
bijeenkomsten voor kleinere gezel-
schappen. Zo biedt familiekamer Hor-
tensia ruimte voor 40 zitplaatsen.
 
Bij binnenkomst van het Uitvaarthuis 
is er gelegenheid tot condoleren. Voor-

afgaand en na afloop van de afscheids-
bijeenkomst wordt er koffie, thee en 
frisdrank aangeboden. Indien gewenst 
zijn er ook mogelijkheden voor een 
uitgebreider aanbod aan consumpties. 
Tijdens de bijeenkomst kan muziek 
gespeeld worden en een fotopresenta-
tie worden getoond. Na afloop wordt 
de overledene in de vertrekruimte in 
de rouwauto geplaatst waarna u af-
scheid kunt nemen of samen kunt ver-
trekken naar het crematorium of naar 
de begraafplaats. Door onze klein-
schaligheid kunnen we flexibel om-
gaan met bijvoorbeeld het aanvangs-
tijdstip en de duur van de bijeenkomst.
Voor meer informatie en een virtuele 
rondleiding door het Uitvaarthuis kijk 
op www.hansraaijmakers.nl

Herdertjestocht in Nederwetten
Gezellige lichtjes, donkere straten, kerstliederen, kerstverhalen, misschien 
wel een sneeuwvlokje, warme chocolademelk, her en der een sfeervuurtje 
en samen wandelen op weg naar het kindje Jezus. Dit is waar het in het kort 
om gaat bij de herdertjestocht in Nederwetten.

De oudercommissie en het team van 
Eenbes basisschool Sint Jozef organi-
seren dit jaar weer met veel plezier de 
befaamde herdertjestocht door de 
straten van Nederwetten. Op een tien-
tal plaatsen is er een stop waar delen 
van het kerstverhaal worden verteld 
en uitgebeeld. Het Avond Wake Koor 
zingt sfeerliederen en de Wettertetters 
zorgen voor muzikale ondersteuning.

De herdertjestocht vindt plaats op 
donderdag 18 december en start bij de 
MFA de Koppelaar. De eerste groep 
zal om 18.00 uur vertrekken. Iedereen, 
jong en oud, kan gratis aan deze tocht 
meedoen. Natuurlijk is het ook moge-
lijk om bij een gezellig vuurtje een 
hapje en drankje te nuttigen Het zou 
leuk zijn als iedereen verkleed zou ko-
men, bijvoorbeeld als engel of herder.

nen-dorp gesloten is, blijft de kapel 
van buitenaf toegankelijk, zodat men 
overdag toch dat rustige plekje bij Ma-
ria kan bezoeken.
Men moet de grens van betamelijk-
heid ver overschrijden om tot zulk een 
onbeschoftheid uit te komen.

Respectloos
Respectloos gedrag, dat helaas vaker 
voorkomt, is het deponeren van afval 
op het kerkhof. Een begraafplaats, zo 
keurig onderhouden door vele vrijwil-
ligers, verwordt tot vuilstort. Dat doet 
pijn.
De afvalbakken zijn bedoeld voor het 
afvoeren van verwelkte bloemen, 
oude planten, vazen, potten en pak-
materiaal. Onverlaten gebruiken deze 
om hun huishoudelijk afval op goed-
kope wijze af te voeren.
Het toppunt vindt men dat zo maar 
ergens in een hoekje pampers zijn 
weggegooid en mosselschelpen zijn 
gestort.

Leerlingen De Rietpluim 
klimmen in finale 
SchoolKlimCompetitie 2014
Op zondag 14 december klimmen bijna vijftig kinderen tegen elkaar in de 
finale van de Nederlandse SchoolKlimCompetitie 2014. Bij klimhal Moun-
tain Network in Nieuwegein binden vier jongens en vier meisjes van De 
Rietpluim in Nuenen de strijd aan met de stadsfinalisten van scholen uit 
Bussum, Zoetermeer, Bemmel, Houten en Schinnen.

De Nederlandse Klim- en Bergsport 
Vereniging (NKBV) organiseert de 
SchoolKlimCompetitie voor het vijf-
de jaar op rij. De leerlingen maken op 
een speelse manier kennis met klim-
men. Plezier maken en het verleggen 
van eigen grenzen staat centraal. In 
drie disciplines wordt door de leerlin-
gen gestreden: speed, boulder en lead. 
Speed gaat over het zo snel mogelijk 
afleggen van een klimparcours, bij 
lead klimmen de leerlingen aan een 
touw zo hoog mogelijk in de wand en 
bij boulder wordt een acrobatische 

route afgelegd zonder touw en met 
dikke valmatten onder de maximaal 
drie meter hoge, schuinhangende 
wand. Tijdens de finale in Nieuwegein 
op zondag 14 december van 13.00 uur 
tot 16.00 uur strijden de beste acht 
kinderen van zes stadsfinalewinnaars 
tegen elkaar om dé hoofdprijs: een 
mobiele klimwand voor één dag op 
het schoolplein, zodat de hele school 
kan kennismaken met klimmen. De 
Rietpluim was stadsfinalewinnaar van 
de Eindhovense finale bij klimhal 
Neoliet Eindhoven-Noord.

Kerst-activiteiten 
van WLG   
in D’n Heuvel 
In de periode voorafgaand aan de 
kerst worden tijdens de Inloop van 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen op 
maandag 15 december vanaf 13.30 uur 
weer kerststukjes gemaakt. Wie eraan 
mee wil doen is welkom. En ook al 
bent u niet zo handig, er zijn vele hel-
pende handen, dus iedereen gaat met 
een mooi stukje naar huis.

Het is de bedoeling dat u zelf materiaal 
meebrengt. Dus loop eens door uw 
tuin (of door die van de buren) voor 
takken, mos etc. en neem een bakje, 
plankje, schoteltje of iets dergelijks 
mee. Ook een (snoei-) schaar, bind-
draad of lijm kan handig zijn. 

Een middag lang lekker knutselen in 
een ontspannen en genoeglijke sfeer 
met koffie of thee. Komen dus, naar 
D’n Heuvel in Gerwen.

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 06 41102625 of kijk op www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl en schrijf u 
in op de nieuwsbrieven, zodat u op de 
hoogte blijft van wat er in Gerwen ge-
beurt. Dat kan ook op de Inloop op 
maandagen of via werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com.



Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 
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Berg 2 - 4     -     Nuenen     -     040-2833708     -     info@nuenen.santvoort.nl

www.vansantvoort.nl

  Nuenen, Schout Appelslaan 19

OPEN HUIS: zaterdag 13 december van 11.00 tot 13.00 uur

Op mooie en kindvriendelijke woonlocatie gelegen uitgebouwd 
halfvrijstaand woonhuis (oorspronkelijk semi-bungalow) met 
twee badkamers waarvan een op de begane grond en de 
mogelijkheid voor een slaapkamer op de begane grond. 
De woning is voorzien van een fraai aangelegde achtertuin op 
het zuidwesten gelegen. De woning is rustig gesitueerd nabij 
diverse voorzieningen en uitvalswegen. 

inhoud
± 490 m3

perceel
275 m2

bouwjaar
1994Vraagprijs € 299.000,-- k.k.

Deze aanbieding is alleen geldig bij Jumbo Ton Grimberg (De Smidse 1, Nuenen-centrum)
van donderdag 11 t/m dinsdag 16 december 2014.Maximaal 4 dozen per klant, OP=OP!

partijvoordeel partijvoordeel partijvoordeel partijvoordeel partijvoordeel

Castellani Salice Salento, 2012
Wijn uit Puglia met een dieprode kleur en een 
zuivere, elegante stijl. Frisse, plezierige rode 
wijn met rijke tannines die ook iets gekoeld 
geserveerd kan worden. Hoogvlieger uit een 
redelijk onbekend Italiaans wijngebied.

The Green Wine Company
Airén-Sauvignon Blanc-Verdejo, 2013
Spaanse biologische wijn uit La Mancha. 
Deze Airén-Sauvignon Blanc-Verdejo is een 
schitterende lichtgele witte wijn met een 
heerlijke rijpe en fruitige smaak. 

lekker bij mediterrane gerechten,
pasta, pizza en alle soorten rood vlees

lekker bij geitenkaas, salades, tapas, 
vis en zeevruchten of als ‘doordrinker’

fl es 75 cl
7,49

doos 6 x 75 cl
44,94

fl es 75 cl
6,99

doos 6 x 75 cl
41,94

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Harmonie St. Caecilia speelt 
de ‘Sounds of Christmas’
De dagen worden korter, kouder en killer, kortom de winter zet in. Gelukkig 
zorgt harmonie St. Caecilia dit jaar extra vroeg voor dat warme, gezellige 
kerstgevoel. St. Caecilia speelt op 13 december de ‘Sounds of Christmas’, 
een sfeervol kerstconcert voor jong en oud in de Sint Servaaskerk.

Centraal in de Sounds of Christmas staat de film The Snowman. Een kerst teken-
filmklassieker met prachtige muziek en een hartverwarmend verhaal over een 
jongen en zijn sneeuwpop. Het harmonieorkest zorgt voor de muziek en op 
groot scherm is de film te zien. Een mooi moment, in het bijzonder voor kinde-
ren, waarin de magie van een mooi kerstverhaal samen komt met betoverende 
muziek.
Naast de bijzondere uitvoering van The Snowman is er ook ruimte voor de film-
muziek van ‘Home Alone’ en meerdere kerstklassiekers. Een heerlijk begin van 
de donkere dagen voor kerst, voor jong en oud. De zaal gaat om 18.30 uur open, 
het concert start om 19.00 uur en de toegang is gratis.

Scheiden doe je samen bij  
Het Scheidingshuys
(Echt)paren die besluiten hun leven niet meer gemeenschappelijk voort te 
zetten, doen er goed aan voor de afwikkeling van hun scheiding een goede 
scheidingsbemiddelaar in de arm te nemen. Die bespaart niet alleen op de 
kosten, maar zorgt er bovendien voor dat het hele proces soepel verloopt. 
Daarbij worden emotionele, financiële en fiscale zaken niet uit het oog ver-
loren. Bij de afwikkeling van een scheiding denkt het merendeel van de 
paren die het treft in de eerste instantie aan het inschakelen van een advo-
caat, of zelfs twee als ze er onderling niet uitkomen of bellen met het juri-
disch loket. Dit is echter niet nodig. Goedkoper en effectiever is het inscha-
kelen van een goede scheidingsbemiddelaar.

Het Scheidingshuys is een landelijke 
organisatie. In de regio’s Midden- en 
Noord Limburg en Brabant is Astrid 
Larue uw bemiddelaar en aanspreek-
punt. Zij is jurist en werkt vanuit haar 
eigen Scheidingshuys. Larue onder-
streept dat de scheidingsbemiddelaar 
meer expertise in huis heeft dan de 
advocaat om het scheidingsproces 
voor beide partners tot een goed einde 
te brengen. De consument heeft be-
lang bij kwaliteit. Vooral de laatste ja-
ren is er mede door de verslechterde 
economische omstandigheden een 
explosieve toename te merken van het 
aantal scheidingen. Astrid Larue: “Een 
advocaat kijkt alleen naar de juridi-
sche aspecten. Met mijn expertise kijk 
ik veel breder. Ik houd niet alleen re-
kening met de juridische, maar ook 
met de emotionele, financiële en fis-
cale aspecten. Dit heeft een duidelijke 
meerwaarde, tegen bovendien aan-
merkelijk lagere kosten. Vaak werkt 
een advocaat met een uurtarief begin-

nend bij circa € 200,- en zelfs oplo-
pend tot het dubbele. Ervan uitgaande 
dat de afhandeling van een scheiding 
al snel tussen de 20 en 30 uur behelst, 
dan kun je uitrekenen hoe hoog de re-
kening van de advocaat uitvalt. Ik ver-
zorg de hele afhandeling van een 
scheiding vanaf het intakegesprek tot 
en met afhandeling rechtbank voor 
een afgesproken all-in prijs. Overigens 
heb ik het dan niet alleen over echt-
scheiding, maar ook over ontbinding 
van geregistreerd partnerschap of be-
eindiging van een samenleving.”

Samen is beter
Astrid Larue: “Ik werk intensief samen 
met specialisten uit het notariaat en 
de advocatuur die mij op de hoogte 
houden van de actuele ontwikkelingen 
op het vlak van scheidingen. Daardoor 
kan ik gemakkelijk tussen de diverse 
disciplines schakelen. De gemiddelde 
advocaat is juridisch goed onderlegd, 
maar van financiële en/of fiscale za-

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger 
Nuenen

December, de mooiste maand van het jaar...
“December, de mooiste maand van het jaar”. We horen deze zin zo vaak 
deze dagen maar is dat eigenlijk ook wel zo? Als u om u heen kijkt, lijkt 
het van wel. Prachtige kerstdecoraties, luxueus en overweldigend. De 
winkelverlichting staat overal op meer dan voluit, het mooie licht en vrolijke 
flarden van muziek sprankelen u tegemoet in de drukke stad. Het lijkt net 
alsof er dit jaar niets vervelends is gebeurd en dat we ons weer als vanouds 
onbezorgd opmaken voor het grootste familiefeest van het jaar.

De moeilijkste maand van het jaar...
Maar hoe zit het eigenlijk met alle 
mensen die deze dagen niet in de 
stad zijn? Die mensen die thuis zitten 
en iemand missen, die zich eenzaam 
of verdrietig voelen? Is december voor 
deze mensen juist niet de moeilijkste 
maand van het jaar? De maand 
waarin een partner of ander gezinslid 
of iemand uit de verdere familie 
of vriendenkring juist enorm wordt 
gemist. De maand, waarin juist die 
gezellige en uitbundige feestdagen zo 
enorm confronterend zijn...

Ook in het afgelopen jaar verloren 
helaas weer veel mensen een 
geliefde, familielid of vriend. Een 
groot aantal mensen werd zelfs 
geconfronteerd met een meervoudig 
verlies door een ongeluk of door die 
verschrikkelijke ramp met de MH17. 
Niemand kan volledig bevatten hoe 
erg en schrijnend die pijn en dat 
gemis is. Hooguit hebben we de illusie 
dat we ons kunnen indenken hoe het 
zou voelen.

Verwerking van het verdriet
Er bestaat helaas geen tijdsindicatie 
voor rouwverwerking en er zijn geen 
gradaties in verdriet. Een ieder voelt 
de pijn en het gemis en verwerkt een 
verlies op geheel eigen wijze. Hopelijk 
duren de aandacht en meelevendheid 
die ervaren mochten worden tijdens 

het afscheid nog altijd voort en helpt 
het bij de verwerking van het verdriet, 
in ieders eigen tempo en op eigen 
manier.

Lichtpuntje
Als u nu ook iemand enorm mist 
en daar erg verdrietig over bent, is 
misschien het enige lichtpuntje van 
december wel dat er eindelijk een 
einde komt aan dit verschrikkelijke 
jaar. Een nieuw jaar staat voor de 
deur, met hopelijk ruimte voor licht, 
troost en verwerking. Een nieuw jaar, 
waarbij de warmte van al uw mooie 
en liefdevolle herinneringen die u 
koestert hopelijk de schrijnende pijn 
van het gemis iets kunnen verzachten 
en uw hart weer wat meer kunnen 
verwarmen.

Wij wensen iedereen een gezond en 
liefdevol jaar toe, met veel warmte  
en liefde van alle mensen om u heen.

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

A D V E R T O R I A Lken heeft hij of zij vaak geen weet. 
Daardoor kunnen bepaalde juridische 
afspraken aangaande de scheiding fi-
nancieel/fiscaal ongunstig uitvallen 
voor de betrokken partijen. Juist daar 
waak ik voor. Uit ervaring blijkt verder 
dat gezamenlijk gemaakte afspraken 
veel beter worden nageleefd, dan af-
spraken die door de rechter dwingend 
zijn opgelegd of door de advocaat zijn 
afgedwongen”.

Het Scheidingshuys, Astrid Larue
Tel. 06-539 72 748, 
E-mail: larue@scheidingshuys.nl, 
www.scheidingshuys.nl, 
zie regio’s Midden- en Noord Limburg 
en Brabant.

Ontmoetingsbijeenkomst  
voor mensen met een stoma
Op dinsdag 16 december is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetings-
bijeenkomst voor stomadragers, partners en belangstellenden. De bijeen-
komst vindt plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De 
eerstvolgende bijeenkomst bij De Cirkel, Piet Heinlaan 59 in Helmond 
vindt plaats op dinsdag 6 januari eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-

ging houdt daarom regelmatig bijeen-
komsten in de regio zodat leden en 
andere belangstellenden elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarnaast krijgen be-
zoekers veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn 
ook bestuursleden aanwezig. Zij kun-
nen vragen beantwoorden over ver-
enigingszaken of onderwerpen die te 
maken hebben met het hebben van 
een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04. Meer weten over het werk 
van de Nederlandse Stomavereniging? 
Kijk eens op www.stomavereniging.nl. 
Onder nieuws en agenda zijn alle bij-
eenkomsten in alle regio’s te vinden.

Nationaal Ouderenfonds   
op kerstmarkt DWP
Ouderenfonds afdeling Nuenen staat dit jaar wederom in een verkoop-
kraam op de kerstmarkt bij hobbycentrum de Dorpswerkplaats aan het 
Park 63B op zaterdag 13 december aanvang 10.00 uur en zondag 14 decem-
ber start om 11.00 uur. Beide dagen om 16.00 uur sluiting.

Onze breigroep verkoopt een ruime 
sortering van gemaakt brei- en haak-
werk van de afgelopen maanden. Dit al-
les voor de vele activiteiten voor onze 
Nuenense ouderen. Zo ook de mutsjes 
voor de smoothies van Innocent welke 
zorgen voor extra inkomsten zoals onze 
evenementen en BoodschappenPlusbus 

met als doelstelling voor bestrijding te-
gen de eenzaamheid van onze ouderen. 
Voor meer informatie kijk eens op www.
ouderenfonds.nl maar kom zeker even 
gezellig dit weekend naar onze verkoop-
kraam. Ook bestaat de mogelijkheid om 
breiopdrachten aan ons te geven met 
advies en uitvoering.

Kienen in Lieshout
De Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout houdt op 12 december een 
kienavond in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof in Lieshout. Er is een jack-
pot bij het kienen. De avond begint 
om 20.00 en de zaal is vanaf 19.00 uur 
geopend. Iedereen is welkom.

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Park, vanaf de kerktoren, wordt vervolgd...

Opbrengst collecte 
Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds is het mooie 
bedrag van € 6.097,- in Nuenen 
opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan onderzoek (voor een be-
ter leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting
We bedanken alle gevers en collectan-
ten, die ook dit jaar weer door weer en 
wind op pad zijn gegaan, hartelijk 
voor hun bijdrage. Hebt u de collec-
tant gemist, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend 
jaar ondersteunen als collectant? 
Neem contact op met het Nationaal 
MS Fonds, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl

Nieuwe 
dichtbundel    
Klaas de Graaff
‘Mijn alibi vergeten’ is de titel van de 
nieuwe dichtbundel van Klaas de 
Graaff uit Nuenen. De meer dan twee 
honderd pagina’s gedichten verwijzen 
naar de natuur, zijn gevoelens over le-
ven en dood, jeugdherinneringen, lief-
de en verwarring. Ook refereert hij 
naar schilderijen van Vincent van 
Gogh en haalt oude beroepen uit de 
vergetelheid. In sommige gedichten 
komt de  rijmvorm aan bod, bij andere 
verzen slaat hij dat bewust over.

De Graaff (1939) studeerde sociologie 
en criminologie en schreef eerder een 
boek over het Nederlandse gevange-
niswezen en de dichtbundel ‘Op zoek 
naar mijn vader’ (2012).
Als vrijmetselaar schreef hij dit jaar 
een maçonnieke bundel ‘Om met U te 
werken’ die ingaat op de inwijdingen 
en andere rituele bijeenkomsten bij 
vrijmetselaars. 

Klaas de Graaff, Mijn alibi vergeten 
(uitgeverij Tilia Levis) €18,45. ISBN 
9789071633232.
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Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Luistruik, wordt vervolgd…..

kennen want die kwam na-
melijk ook in Niemandsland.
En weten jullie wat nou zo 
leuk is? Hij was bij oma Nel 
langs gekomen en had voor 
ons iets mee genomen. Nu 
willen jullie vast wel weten 
wat? Kom dan maar eens naar onze website, dan vertellen wij jullie 
daar meer.

Heb jij een vraag of wil je gewoon jullie mooie kerstboom laten zien? 
Stuur ons dan even je foto. En voor nu zeggen we : 

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 34.2

‘Luuk en Saar ontmoeten de Kerstman!’
Deel 34.1 

Hallo Lindekids, wat gaat de tijd toch snel, vorige week vierden we nog 
pakjesavond en nu is de Kerstman alweer in het land.

Wat hebben we genoten van Sinterklaas en zijn Pieten.
Luuk wilde eigenlijk wel mee als hulppietje naar Spanje, want dan kon hij 
elke dag pepernoten eten. Die dropveter was zeker vergeten dat het niet 

zo goed voor je is.
Zaterdags hebben we de Sint 
uitgezwaaid en zondags gin-
gen we gezellig naar de winter-
fair in het dorp.

En kijk nu eens wie we daar 
tegen kwamen! De Kerstman! 
De Kerstman die wij al jaren 

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

Deze week:

Hoi Fleur, 
ik ben bang voor kinderen 

die gevaarlijk doen 
met vuurwerk.

Fleur Heesbeen 9 jaar
Groep 6 van Heuvelrijk te Gerwen.

Luuk ben je ergens bang voor?

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Concert Neva-Ensemble   
uit St. Petersburg
Op woensdag 17 december om 20.00 uur geeft het vermaarde Neva Ensem-
ble uit St-Petersburg voor de negende keer een concert in de H. Clemens-
kerk in Nuenen. Alle leden van het ensemble hebben een professionele con-
servatorium opleiding en als zanggroep heeft het zich een techniek eigen 
gemaakt, die uitmunt in vocaal evenwicht. De eigen interpretatie van de 
Slavisch-Russische muziek wordt ook in Nuenen erg gewaardeerd.

Het optreden is elk jaar weer een bij-
zondere gebeurtenis. Hoewel het en-
semble tegenwoordig veel korter in 
Nederland verblijft, heeft het toch 
voor Nuenen gekozen als een van de 
weinige plaatsen in het Zuiden. Dit 
heeft te maken met de goede sfeer en 
de hoge opkomst bij het concert. Het 
Neva Ensemble brengt Russische 
kerkmuziek en folkloristische liede-
ren, zoals het wereldberoemde volks-
lied De Twaalf Rovers en de Avond-
klokken. Daarnaast worden romances 
en operafragmenten uit een licht klas-
siek repertoire ten gehore gebracht en 

wordt het programma aangevuld met 
kerstliederen. Dit jaar staat naast een 
aantal nieuwe liederen van Russische 
componisten ook het 'Ave Maria' van 
Bach op het programma.
De Clemenskerk is open vanaf 19.00 
uur en het concert begint om 20.00 
uur. Het concert is gratis toegankelijk. 
Na afloop houden de leden van het en-
semble een schaalcollecte bij de uit-
gang. De organisatie hoopt dat uw bij-
drage aan de collecte voor het Neva 
Ensemble een aansporing is om Nue-
nen ook volgend jaar weer te bezoe-
ken.

19 december Marijndag!!

Voor altijd met z’n zessen!
Rogier, Femke, Jordi, Marijn*, Timo en Daniek Zandboer

“Een dag 
om leuke dingen 

te doen en lasagne 
te eten!”

19 december zou Marijn 
13 jaar geworden zijn.

Cabaretavond bij Piet Hein Eek 
voor Serious Request
Op maandagavond 22 december treden vijf cabaretiers voor u op in het theater 
van Piet Hein Eek op Strijp-S in Eindhoven. De opbrengst van deze bijzondere 
theateravond komt geheel ten goede aan de 3FM actie van Serious Request.

Ondanks dat het Glazen Huis dit jaar 
in Haarlem staat organiseert de uit 
Nuenen afkomstige Thijs van de Mee-
berg ‘gewoon’ in Eindhoven een groot-
se benefiet-theateravond voor het 
goede doel. Sinds december 2004 slui-
ten vier dj’s van 3FM zich jaarlijks op 
in het Glazen Huis, zij eten en drinken 
minimaal om op die manier aandacht 
te vragen voor ‘stille’ rampen in de we-
reld. Van malaria tot, zoals dit jaar, 

meisjes en vrouwen in conflictgebie-
den, die slachtoffer zijn van seksueel 
misbruik. 
Thijs, die dit jaar is afgestudeerd als ca-
baretier aan de Koningsacademie in 
Den Bosch, verzorgt ook de artistieke 
invulling van de avond. Piet Hein Eek 
stelt zijn theaterzaal ter beschikking. 
Op maandag 22 december treden vijf 
verschillende cabaretiers uit verschil-
lende genres op. Wat zij gemeen hebben 

is dat het allemaal jonge en beginnende 
theatermakers zijn. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten: nieuw talent presen-
teert zich aan het publiek én er wordt 
geld opgehaald voor Serious Request.
De presentatie van deze bijzondere 
avond is in handen van Anemoon Lan-
genhoff, zij zal onder andere de caba-
retiers: Caresse Donks, Marco Lopes, 
Thijs van de Meeberg en improvisatie-
groep ‘Flunknarf ’ voor u aankondigen 
en zorgen voor een echte kerstsfeer.

De entree bedraagt € 5,00, dit om de 
onkosten te dekken, maar met uw vrije 
gift na afloop draagt u bij aan opvang 
voor meisjes en vrouwen in conflictge-
bieden. De voorstelling is eenmalig en 
vol is vol, dus reserveer uw kaarten via: 
www.cabaretbijpietheineek.eventbrite.nl 
De voorstelling begint om 20.30 uur, 
maar vanaf 19.30 uur kunt u al bij Piet 
Hein Eek terecht voor het speciale 
‘vrije-inloop-programma’ om alvast in 
de sfeer te komen. Piet Hein Eek, Hal-
vemaanstraat 30 in Eindhoven.

Dienstverlening 
Taxbus met   
Kerst en Nieuw 
Tijdens de jaarwisseling is de dienst-
verlening van Taxbus aangepast. Op 
oudejaarsavond stopt Taxbus eerder 
en in de nieuwjaarsnacht worden al-
leen rolstoelgebonden klanten ver-
voerd. Reizigers wordt geadviseerd de 
ritten voor de feestdagen tijdig aan te 
melden.
Ook tijdens de drukke kerstdagen wil-
len wij u natuurlijk het best mogelijke 
vervoer bieden. Wij adviseren u daar-
om om op tijd uw ritten voor de kerst-
dagen te reserveren. Reserveert u vóór 
maandag 22 december 2014 / 16.00 
uur, dan kunnen wij uw rit gegaran-
deerd op het gewenste tijdstip inboe-
ken. Reserveert u later, dan is de kans 
groter dat u met vertraging te maken 
krijgt.
Net zoals in het openbaar vervoer 
stopt het Taxbusvervoer op oude-
jaarsavond eerder dan normaal. De 
laatste reguliere Taxbusritten op 31 
december starten om 22.15 uur. Voor 
onze rolstoelgebonden klanten maken 
wij een uitzondering. Zij kunnen op 
verzoek ook in de nieuwjaarsnacht 
door Taxbus worden vervoerd, omdat 
zij doorgaans geen alternatieve moge-
lijkheden hebben om het vervoer te 
regelen. Voor rolstoelritten tijdens de 
nieuwjaarsnacht gelden de volgende 
voorwaarden:
De rit kan geboekt worden t/m zon-
dag 28 december 2014 /16.00 uur via 
de reserveringslijn van Taxbus (0800-
0234 795).
De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 
1.30 uur. Vanwege de beperkte be-
schikbaarheid kan het voorkomen dat 
klanten niet helemaal op het gewenste 
tijdstip worden vervoerd. 
In de nieuwjaarsnacht kan per pas-
houder maximaal één (sociaal of me-
disch) begeleider meereizen. 
Vaste ritten die op een officiële natio-
nale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun 
vaste rit ook op 1e 2e kerstdag of op 
Nieuwjaarsdag willen maken, dienen 
dit apart en tijdig door te geven.

Singlecafé Brandevoort
Om het jaar uit te luiden organiseren is er weer een singlecafé. De opkomst van 
de laatste keer was groot met vele nieuwe gezichten. Jullie zijn dan van harte 
welkom op vrijdag 13 december in ’t Brandpunt, Biezenlaan 29. Aanvang rond 
20.30 uur. De entree is vrij. Deze avond is dan voor iedereen toegankelijk.
Het is de bedoeling om daar dan iedereen te ontmoeten en onder ‘t genot van een 
drankje een gezellige avond te maken met elkaar. Hierdoor kunnen we dan met 
elkaar nieuwe contacten leggen. Ook zijn er mogelijkheden om samen iets te orga-
niseren daar waar behoefte aan is (de eerst volgende keer is 23 januari 2015). Voor 
meer informatie kunt u terecht bij: Jan van der Sanden, telefoon 06-5310 52 93.
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Sinterklaas bij DOEN?!?!
Op dinsdagavond is het sportavond bij DOEN! KPJ Nederwetten
Alleen op 2 december moest de jeugd effe opletten
Want ojee ojee wat een pech
De goedheiligman was net weg
Gelukkig lag er in de gymzaal wel een hele mooie brief
Waren de kinderen van DOEN! dit jaar ook weer zo lief?
De kinderen mochten stilletjes naar binnen
De wekelijkse sportavond kon dan beginnen!
De kinderen konden een heus Pieten-diploma halen
Maar mochten bij de sportspelletjes dan niet falen
Gelukkig haalden ze het Pieten-diploma allemaal
De beloning in kadootjes en snoepgoed was dan ook royaal
De grotere kinderen hadden allemaal een surprise bij
Om het uit te pakken was soms een heel karwei
Het werd een leuke avond met een gezellige rotzooi
Maar de surprises en kadootjes waren echt super mooi
Bedankt voor de leuke avond kinderen van DOEN! 
Wij verwachten een super gezellig sport- en spelseizoen!
Wil je meer over onze leuke en sportieve activiteiten weten
Dan mag je onze site: www.doennederwetten.nl niet vergeten!

 

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

www.firstclassmodestiphout.nl

First Class Collecties
 

Schitteren en hebben Glans
Lux én sportief

Speciale feesttreffers

* er is ook véél in SALE
Bovendien gratis parkeren
Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout

Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Winterfair
Tot een uur of drie was het lekker druk tijdens de eerste Winterfair in het cen-
trum van Nuenen. Rode lopers voor de winkels, open vuren, eettentjes. Alles was 
er voor een gezellige middag in Nuenen. Een flinke miezer was helaas spelbreker. 
Was het maar iets kouder geweest. Dan was Nuenen in een mum van tijd veran-
derd in een echt winterlandschap. Maar zo was het niet. Niet iedereen trok zich 
wat van de regen aan. De podia bleven tot 6 uur gewoon bezet. De orkesten heb-
ben ondanks de regen, gewoon doorgespeeld en de koren zijn gewoon doorge-
gaan met zingen. Desondanks zijn de ondernemers dik tevreden. Ap Duister-
hoff, organisator achter de Winterfair, vindt het evenement zeker voor herhaling 
vatbaar. Als het aan hem ligt, komt er volgend jaar gewoon weer een Winterfair.

De Kerstman in zijn arrenslee samen met Rudolf en Bliksem trok veel bekijks.

Leden van Scouting Rudyard Kipling zorgden voor de kampvuren.

Het Aspiranten Orkest speelde de herkenningsmelodie van Game of Thrones.

Een inspirerend persoonlijk 
verhaal over reizen en het 
lef dromen te volgen
Van Droomreis  
naar Droomleven
Op humoristische en eerlijke wijze be-
schrijft Lilith Schaap in haar debuut-
werk de zoektocht naar een meer ver-
vullend leven. ‘Van droomreis naar 
droomleven’ beschrijft een persoon-
lijk verhaal van een jonge vrouw die 
alleen door de wereld reist om los te 
komen van alle dingen die ‘horen’ en 
‘moeten’. Haar leven verandert hier-
door drastisch.
Lilith Schaap (1983) werkte als drama-
therapeut. Ze besluit op reis te gaan na-
dat ze een burn-out heeft gehad. De reis 
om zichzelf te ontdekken verandert 
haar levenswijze ingrijpend. Tegen-
woordig heeft ze uiteenlopende werk-
zaamheden, van clown tot professional 
organizer en reist over de wereld.
Auteur: Lilith Schaap, Prijs: € 15,-. 
Verkrijgbaar via www.lilithschaap.nl 
(hier is ook een proefje van het boek te 
downloaden) en bij Boekhandel Van 
de Moosdijk. 

Jeugd EHBO-Nuenen bedankt 
alle klanten van Jan Linders 
voor de Club Spaar Actie
De onlangs gehouden Club Spaar Actie van de supermarkt Jan Linders heeft er-
voor gezorgd dat de jeugd afdeling EHBO - Nuenen een anti-verstikkingstrainer 
heeft kunnen kopen.
Afgelopen donderdag heeft de jeugd op elkaar de greep van Heimlich kunnen 
oefenen, dankzij u. Wij zijn hier heel blij mee. Op deze manier hebben we de 
greep extra kunnen verfijnen, wat voor ons heel leerzaam is. Namens deze weg 
willen we alle gulle gevers heel hartelijk danken voor de spaarmuntjes. 
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar en wil je ook meer leren over de EHBO? Dan ben je 
van harte welkom bij onze vereniging. Zie voor meer info www.ehbonuenen.nl

Expositie Nuenense kunstenaars
Drie Nuenense kunstenaars exposeren schilderijen en beelden in het prach-
tige pand van Schoonheidsinstituut Zilverschoon op de Berg 51.
Op zondag 14 december houden zij OPEN DAG. U bent van harte welkom 
van 13.00 - 17.00 uur. De toegang is gratis.
 
René Scholder, beeldhouwer, maakt fi-
guratieve en abstracte stenen beelden 
uit veel verschillende steensoorten. 
Naast het beeldhouwen uit steen maakt 
hij ook beelden d.m.v. van het samen-
voegen van stenen (beeldvormen).

Gerdien Fokkema, ze schildert vooral 
abstract hoewel ze zich soms laat ver-

leiden om een landschap te schilderen. 
Ze laat zich leiden door de rijkdom aan 
vormen kleuren in de natuur. De 
schoonheid van een structuur en het 
detail in de rots, een plant of de water-
scharkeringen. Vormen die tot een ab-
stractie verworden. Ook vertalen zich 
in haar werk haar belangstelling voor 
religie, mystiek en spiritualiteit.

Nellie van Kemenade schildert kleur-
rijke figuratief-abstracte schilderijen 
die sterk expressief op het doek wor-
den gezet in een persoonlijke en 
krachtige stijl. Het schilderproces ver-
loopt niet volgens een vooropgezet 
plan, maar de kleurrijke werken ko-
men tot stand d.m.v. een zoektocht 
met verf vanuit persoonlijke ervarin-
gen.
De schilderijen worden opgebouwd 
uit meerdere lagen, die nu eens sterk 
aangezet, dan weer gedeeltelijk weg-
gepoetst worden tot een doorgewerkt 
schilderij ontstaat. Kenmerkend is het 
combineren van schilderkunstige en 
tekenachtige aspecten.

Gezinsviering zaterdag  
13 december 
Ik droom van een 
betere tijd...
Dromen is dit jaar de rode draad in de 
voorbereiding van de communican-
ten. We dromen allemaal onze eigen 
droom en wensen iedereen ook een 
betere tijd. Dus het thema van deze 
gezinsviering zou zomaar dé droom 
voor iedereen kunnen zijn.
De decembermaand kent vele verlan-
gens; cadeautjes, lieve woorden, lek-
ker eten, maar we proberen vooral in 
deze donkere tijd ook om licht te 
brengen.
Met de adventskransen in ons midden 
denken we aan de mensen om ons 
heen, dichtbij en ver weg. Dat ook zij 
durven geloven in een betere tijd.
Zaterdag 13 december vieren en zin-
gen we samen met het kinderkoor dat 
de muzikale omlijsting verzorgt.
Je bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk te Nuenen om 18.30 uur.

Philomena in   
De Koppelaar
Op maandagavond 15 december 
wordt de film: Philomena gedraaid in 
het gemeenschapshuis: De Koppelaar 
in Nederwetten. Aanvang is 19.30 uur 
en de entree bedraagt: € 5,-.
De helft van de opbrengst is voor de 
Stichting Connected to Namibia die 
ook de avond verzorgt.
De film: Philomena vertelt het waarge-
beurde verhaal van Lee: (Judi Dench), 
een zwangere vrouw uit het Ierland van 
de jaren vijftig. Ze bevalt in een katho-
liek huis voor ongetrouwde moeders 
van een zoontje. Na 3 jaar eisen de 
nonnen dat Lee haar kind laat adopte-
ren. Ze tekent een wettelijke verklaring 
om nooit meer achter haar zoontje aan 
te gaan en kijkt machteloos toe terwijl 
hij naar Amerika vertrekt.In 2004 ont-
moet ze Sixsmith, een vermoeide, cy-
nische journalist. Samen vertrekken ze 
naar Amerika om hem alsnog op te 
sporen.
Een boeiende film die gepresenteerd 
wordt op een groot doek. We hopen op 
een grote opkomst!

Klemmenzetter 
actief in Nuenen
Afgelopen donderdag werd hij binnen-
gebracht bij Dierenkliniek Nuenen, kat 
Wall-E, zwaargewond door een klem 
om zijn poot. Een klem bedoeld om 
bijvoorbeeld konijnen me te vangen. 
Deze klem had gestaan in de struiken 
in de omgeving van de IJsvogelhof. Ge-
lukkig voor Wall-E kon dierenarts Rob 
Groenen hem redden en zal hij uitein-
delijk wel genezen. Maar de afgelopen 
maanden waren er een aantal katten 
echter minder gelukkig. Het is al een 
aantal keer voorgekomen dat in deze 
omgeving klemmen gevonden zijn, 
waar onder andere katten ingelopen 
zijn en het lijkt erop dat deze er niet 
per ongeluk zijn achtergelaten. Vast 
komen te zitten in een klem is onge-
looflijk pijnlijk en als het wordt over-
leefd, zal er altijd letsel overblijven.
Het zetten van een klem kan ook nog 
andere gevolgen hebben; de klem is 
niet selectief, dus niet alleen katten lo-
pen in de val, maar misschien ook 
honden of zelfs spelende kinderen. 
Het is dan ook zaak heel alert te zijn 
op klemmen en het vinden ervan altijd 
te melden bij de politie.
Hopelijk heeft degene die deze klem-
men zet, met Wall-E de laatste kat ge-
vangen en is hij of zij zich bewust van 
het leed en letsel dat wordt aangedaan 
bij het dichtklappen van een klem.



Op zoek naar zinvol, inspirerend vrijwilligerswerk?

Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven

Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en vertrouwelijk. 
We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. Voor informatie en 
aanmelden kijk op www.sensoor.nl/brabant of bel 040-212 5353  
voor een informatiepakket.
Aanmelden voor de nieuwe basistraining 
kan tot 02 februari 2015          

Dorpsstraat 95   Mierlo  |  Telefoon 0492 66 11 00  |  www.lenssenmannenmode.nl  |  E-mail info@lenssenmannenmode.nl

De gebruikte modebeelden zijn slechts ter inspiratie.

KOOP
ZONDAG

14 DEC
12.00 - 17.00

WINTER WONDER EVENT 11 T/M 14 DECEMBER
Warm uzelf op bij een vuurkorf en geniet van een lekker glaasje gluhwein, een warme chocomel 
of één van onze inmiddels beroemde Lenssen Mannenmode koffi es...

OOPOP

| | |

De geDe geDe gebruikbruikbruikte mote mote modebeedebeedebeeldenldenlden zijnzijnzijn slecslechts s t

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

20% korting op pakken en colberts, extra leuke acties op onze wintercollectie

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

WWW.BANDENHOTELNUENEN.NL

040-2831774 | 06-33429444
BEL SNEL VOOR EEN AFSPRAAK!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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

www.orientalparadise.nl

Reserveer nu voor de kerstdagen:

All in Kerstbuffet € 31,95 p.p.

kinderen t/m 11 jaar € 18,95 p.p.
2,5 uur onbeperkt dineren (soep t/m dessert)

Met sushi, seafood en Japanse bakplaat, 
incl. fris, licht-alcoholisch en/of koffie/thee.

Excl. drinks Kerstbuffet € 23,95 p.p.

kinderen t/m 11 jaar € 12,95 p.p.
Met een Oriental Paradise Special 

vooraf een welkomsdrankje 

+ GRATIS kalender

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
ORIENTAL PARADISE

Voor reserveringen bel 040-284 03 33

Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Sinterklaas en Pieten veel 
aandacht voor Kindcentrum 
De Nieuwe Linde
Sinterklaas en zijn Pietermannen hadden dit jaar veel aandacht en tijd voor de 
leerlingen van Kindcentrum De Nieuwe Linde in Nuenen. Pepernoten bakken, 
Pietengym en -belevingstheater, Pietenmutsen knutselen en een bezoek aan Sin-
terklaashof waren slechts enkele onderdelen van een uitgebreid programma.
Natuurlijk werden er ook veel cadeautjes en surprises uitgepakt. De surprises 
waren zelfs enkele dagen in een speciaal ingerichte schatkamer te zien. Met al die 
‘kostbaarheden’ leek de school soms wel een Sinterklaasmuseum.

Sinterklaas op de Crijnsschool
Wat een sensatie op vrijdag 5 december op de Crijnsschool: daar waren op 
de vroege morgen twee pieten aan het voetballen op het dak! De hoofdpiet 
die om de hoek kwam om hen te zoeken vond dat echt niet grappig. Hij vond 
dat ze heel snel van dat dak af moesten komen. Maar o jee, dat durfden ze 
niet. Daarom belde de hoofdpiet met Sinterklaas en die belde op zijn beurt 
de brandweer!

Sinterklaas bezoekt    
De Wentelwiek
Dat hebben we gemerkt…..
Eerst zijn de strooipieten al langs geweest om onze schoenen met iets lek-
kers te vullen. Sinterklaas had laten weten dat hij dit jaar natuurlijk ook 
weer naar onze school wilde komen. Dus wij stonden met zijn allen buiten 
op hem te wachten, te zingen……..en te wachten….en te wachten.

De Pieten kwamen de kinderen van De Nieuwe Linde uitnodigen naar Sinter-
klaashof te komen. Sint wilde er graag zijn slaapkamer laten zien en de dieren op 
de boerderij.

Snel verzamelden de juffen en mees-
ters hun klas en gingen ze naar de zij-
kant van de school. Daar arriveerde na 
een poosje hard zingen door de kinde-
ren een geweldige grote rode brand-
weerwagen met zwaailicht, sirenes, 
stoere brandweermannen en -vrou-
wen én met Sinterklaas. Gelukkig wer-
den de pieten toen snel van het dak 
gehaald en kon het feest beginnen.

De Sint en zijn gevolg gingen in alle 
klassen op bezoek. Alle kinderen kre-
gen een leuk cadeautje van Sinterklaas 
en een klassencadeau. De kleintjes tra-
den op tijdens een feestelijk Crijnspo-
dium en de grotere kinderen hadden 
prachtige surprises voor elkaar ge-
maakt. Kortom kinderen, ouders, team 
én Sint en zijn pieten hadden een ge-
weldige 5 december op de Crijnsschool. 

De brandweerwagen aan de Heikampen.

Er was wel een beetje paniek. Direc-
trice Yvonne zou de Sint welkom he-
ten, maar waar was ze? Nergens te 
zien!
Totdat Sinterklaas aan kwam in een 
cabrio, met daar achter pieten op een 
step en op de bakfiets …….. zijn hulp-
piet juf Yvonne. Ze had de nacht er-
voor in het pietenhuis geslapen. In het 
bed van pietje paniek. Gelukkig Sint, 
eindelijk waren zijn pieten en hulppiet 
Yvonne aanwezig. Het feest kon be-
ginnen!

Wisten jullie dat Sint ook goed kan ac-
teren? Wij wel! Hij speelde mee in de 
musical.
Verder hebben de kinderen mooie op-
tredens laten zien en andere gezellige 
activiteiten gedaan. We hebben Sin-
terklaas, juf Yvonne en zijn andere 
zwarte pieten bedankt voor deze su-
per spannende en fijne dag. Het was 
weer een geweldige feestdag op 5 de-
cember.

Een dag om nooit meer te vergeten! 

Sinterklaas voelt zich thuis        
op Heuvelrijk
Op 5 december kwam Sinterklaas op bezoek bij Brede school Heuvelrijk in 
Gerwen. Dat beviel hem zo goed, dat het er even op leek dat hij niet meer 
weg zou gaan!

De Sint kwam dit jaar per tractor naar 
de Gerwense basisschool. Die had hij 
geleend van de familie Donkers. Hij 
werd buiten feestelijk opgewacht met 
een welkomstboog vol kleurplaten, die 
de kinderen van de onderbouw nog 
diezelfde ochtend in elkaar hadden ge-
knutseld.

De kinderen gingen eerst naar de 
gymzaal, want ze mochten op de foto 
met Sinterklaas. Daarna haastten ze 
zich terug naar hun eigen lokaal, zodat 
de Sint in iedere groep even apart op 
bezoek kon komen. Hij maakte een 
gezellig praatje met de kinderen, las 
voor uit zijn grote boek en luisterde 
aandachtig naar de liedjes en verhalen.

Na de klassenbezoeken mocht Sinter-
klaas opnieuw plaatsnemen in de 
gymzaal, op een stoel aan de zijkant 
van het podium. Daar werd hij getrak-
teerd op dansoptredens en toneel-
stukjes die de leerlingen van Heuvel-
rijk voor hem hadden ingestudeerd.
Sinterklaas bleek nog een speciaal ca-
deau bij zich te hebben voor meester 
Marc. Hij had gehoord dat Marc Smits 
binnenkort afscheid neemt als direc-
teur van Heuvelrijk, omdat hij een 
nieuwe functie bij de Eenbes heeft ge-
kregen. Sint had één van zijn pieten 
daarom snel, met een usb-stick, heen 
en weer naar Nuenen gestuurd. De 
foto die aan het begin van de middag 
was gemaakt, werd direct afgedrukt 

en ingelijst. Een mooie herinnering 
voor meester Marc.

Sinterklaas toonde erg veel belangstel-
ling voor de vacature die op Heuvelrijk 
ontstaan is met het vertrek van Marc 
Smits. Een nieuwe carrière als school-
directeur sprak hem wel aan. Ook de 
kinderen zagen het wel zitten om Sin-
terklaas voortaan het hele jaar op 
school te hebben. Maar ja, hoe moet 
het dan volgend jaar rond 5 december 
met de rest van Nederland? Uiteindelijk 
besloot Sinterklaas dat het misschien 
toch niet zo’n goed idee was. Hoe leuk 
het ook klonk. Heuvelrijk zal net als de 
rest van Nederland weer een jaar moe-
ten wachten tot Sinterklaas terugkomt.

Foto: Sander Bontje (phrog)

Sinterklaasfeest op  
OBS de Rietpluim
Met de feestweek nog in de benen 
diende het volgende feest zich alweer 
aan. Vanaf half november gingen veel 
kinderharten sneller en vol verwach-
ting kloppen. Terwijl de bovenbouw 
zich vol enthousiasme bezig hield met 
het bedenken en maken van de surpri-
ses, werd er in de onderbouw ge-
speeld, geknutseld, gezongen en ge-
bakken. Het Sinterklaasfeest werd 
weer een echt feest. Met als hoogte-
punt het bezoek van Sint en zijn Zwar-
te Pieten op vrijdag 5 december. En 
inderdaad, zoals iedereen wel kan 
zien: vol verwachting…

Verstuurd vanaf mijn Ipad
Elwien, zijn je wensen vervuld?
Door Elwien Bibbe

Ja, mijn wensen zijn vervuld, denk ik er meteen achteraan. En ik hoop dat de re-
kening bij de garagist ook mee zal vallen. Is de volgende gedachte die bij me op-
komt. Ik heb net mijn 16-jarige vierwieler afgeleverd en de zorgvuldig ingetapete 
smartkey achtergelaten.
Het is de aanhef van een mailtje op het display van mijn smartphone. Het mailtje 
komt van lootjestrekken.nl

Beste Elwien,
We hopen dat je een leuke viering hebt gehad.
Op verzoek van velen kun je nu je verlanglijstje het hele jaar door aanpassen via 
onze nieuwe verlanglijstjes-website en App. Handig voor verjaardagen, Vader- 
en Moederdag, jubilea en andere feestjes! Het verlanglijstje kun je volgend jaar 
ook weer gebruiken als je lootjes gaat trekken.
NAAR VERLANGLIJST
Graag tot volgend jaar.
Het lootjestrekken team.

Ik lees het nog eens na. Kerstmis staat er niet tussen!

Nederwetten,  
daar zit muziek in 
Wilt u een gezellige middag, vol mu-
ziek en zang, om te luisteren of om 
ook mee te zingen? Wij brengen een 
gevarieerd programma van liedjes. 
Brabantse luister- en meezingliedjes, 
zeemansliedjes en kerstjuweeltjes. 
Voor zang en muzikale begeleiding 
zorgen Louis Staals, Ger Schoemaker 
en Wim Renders. 

Kom naar het Dorpshuis De Koppe-
laar in Nederwetten op maandag 22 
december. De zaal is open vanaf 13.30 
uur. De uitvoering begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.30 uur. De toegang 
is gratis net als de koffie en thee met 
wat kerstlekkers erbij. Kunnen we ook 
op u rekenen? Uiteraard zijn ook men-
sen van buiten Nederwetten welkom. 
Graag tot dan.
Indien mogelijk, vragen wij u zich aan te 
melden bij Louis Staals, Wim Renders of 
Bert Willems, of via e-mail bij l.willems@
onsnet.nu of telefonisch 283 9067. 
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Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 15 december NIEUW in het programma Nuenen-Nu:
- Gabriëlle Verouden hanteert in de Praktijk voor Onderwijsondersteuning 

Nuenen een nieuwe aanpak bij leer- en gedragsproblemen 
- Topchef Soenil Bahadoer over de tweede Michelinster voor Restaurant De 

Lindehof
- Nieuw raadslid: Gaby Scholder (VVD)
- OCN inloopcafé speciale editie: vooruitblik Van Goghjaar 2015
- Wa vinde gij? De weekmarkt tijdelijk (weer) verplaatst naar het Van Gogh-

plein
- Biografie van een dorp: ‘Een stukske Gerwen: windmolen De Roosdonck’
De tv-uitzending vindt dagelijks plaats om 11.00, 14.00, 17.00, 1900, 21.00 en 
23.00 uur. Ook is het programma te volgen via de livestream op www.om-
roepnuenen.nl. Tevens vindt u op deze site actuele nieuwsberichten en kunt 
u oude filmpjes terugkijken. 

Raadsvergadering live op tv: De vergadering van de gemeenteraad op 18 de-
cember wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Raadszaal in Het Klooster. 
Aanvang uitzending: 18.30 uur.

Via welke tv-kanalen is LON te ontvangen?
Op de volgende zenders en frequenties wordt het signaal van de LON door-
gegeven:
UPC analoog   frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+
Ons BrabantNet analoog  frequentie 792 MHz, kanaal 39
Ons BrabantNet Nuenen HD frequentie DVB-C 44, kanaal 61+
Ons BrabantNet Nuenen IPTV Animo set-up box, kanaal 2009

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200
E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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.

AVOND
BEAGLE
BREIEN
BRUID
DEKKING
GAPER
GROEIPRODUCT
HEIPAAL
JAMMEREN
KIEZEL
KIKKERPOEL
KOEST
KORJAAL
LATENT
LYSOL
ONTOEREIKEND
OPVOEDER
POLAIR
POVER
PUBER
REDDER
SPINNENWEB
STAND
SUPER
TENUE
TJALK
TRONIE

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 gejaagd 6 mossteppe 12 vorstentitel 13 kelner 14 dierengeluid 
16 binnenste van beenderen 18 naarling 19 motorraces 20 waterkering 
22 ratelpopulier 24 vlaktemaat 25 afgunst 27 reageerbuis 29 vrouwelijk dier 
30 kledingstuk 31 bijbelse figuur 33 koraalbank 35 pers. vnw. 37 paling 
38 vijandelijke inval 39 domoor 40 de onbekende 41 aanhanger 42 priem 
44 soortelijk gewicht 45 haarsmeer 47 vorderen 50 Europeaan 52 plechtige 
gelofte 54 lidwoord 56 heftig 58 public relations 59 openbare functie 
61 verdikt sap 64 rondhout 65 essentie 66 strook 68 onderdanig 69 vrucht.

Verticaal: 1 vel 2 spil 3 visgerei 4 deel v.e. trap 5 Europeaan 7 wilde haver 
8 riv. in Spanje 9 ontkenning 10 titel 11 bewijsstuk 15 supporter 
17 scheepstouw 18 pl. in Gelderland 19 tijdvak 21 pers. vnw. 23 Europese 
vrouw 24 als onder 26 lidwoord 27 autopech 28 lompe vrouw 29 voegwoord 
30 kerkelijke straf 32 langs 34 mager 36 nauw 41 gulden 43 selenium 
46 en dergelijke 48 een weinig 49 pl. in Flevoland 51 science fiction 
52 pl. in Limburg 53 liefdesgod 55 tweegevecht 57 lijfeigene 59 Engels bier 
60 bevlieging 62 papegaai 63 vreemde munt 65 muziekschijfje 67 riv. in Italië.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69
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R A L B U M T E K E N T

L U I D O K

K S E I N E F E E K S L

I D E E E I S E N O A S E

O I R R E I M A L

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

K N E R O E S L A E

E G O I S T E N G E L S

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

Oplossingen wk 49
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E A E D T E T N A N E T
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O K R E H S N T H C I D

KASTEELTOREN

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

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

TE KOOP
Elke woensdag 

en zaterdag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

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

TE KOOP: Kerstbomen 
Fraserie en Nordmann. Te-
vens eieren, aardappels en 
honing bij Fam. van Baren, 
Boord 30. Tel: 040-2836270.

NUENEN (GERWEN) 
TE HUUR: stalen contai-
ner, geïsoleerd, op afsluit-
baar terrein, geen plantjes,  
tel. 06-25492520.

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

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

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

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

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

OPENHAARDHOUT/
KACHELHOUT /GE-
MENGD te koop van parti-
culier (Gerwen): € 45,- per m3. 
Blokken, zelf kloven € 1,- per 
stuk. Volle kruiwagen € 4,-. 
Tel. 06 - 53 23 81 97 (halen 
op afspraak).

14 DEC. VLOOIEN-
MARKT Sporthal Strijp, 
Rijstenweg 7  Eindhoven. 
90 kramen vol!  9.00-16.00 
uur. € 2 p.p.  06-20299824

OVERDEKTE KERST-
MARKT  KASTELEN-
PLEIN EINDHOVEN. ZA 
13 DEC. 9.00-21.00 uur. 
ZO 14 DEC. 11.00-17.00 
uur. GRATIS ENTREE!!

DOE EENS ANDERS; 
GEEF EEN HYPNO CADEAU BON
Laat nu goede voornemens simpel 
en zonder moeite uitkomen.
Met directe hypnose.
Afvallen, stoppen met roken blijven elk jaar de goede 
voornemens van de meeste mensen maar komen vaak 
niet uit, statistisch 3-6 weken.
Ik garandeer dat met ÉÉN sessie het probleem is 
verholpen, het enige wat ik vraag is dat men het WIL 
en er voor open staat.
Laat voornemens eens echt uitkomen en de besparing 
kan oplopen tot € 2500,-. Dit is toch een leuk cadeau, 
zoveel zakgeld voor de vakantie.
Geef met Kerst een HYPNO CADEAUBON.

Bel voor info Tel. 06 - 51 33 41 55 of 
mail r.valk41@gmail.com. 
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl

Hypnotherapist René van der Valk. 
Gecertificeerd lid internaitonale hynose vereniging.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING
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Koor en solisten o.l.v. Tom Suters

Kerstconcert          
Vocaal Ensemble Marcando 

Het Vocaal Ensemble Marcando heeft 
een bijzonder programma samenge-
steld met als hoogtepunt de ‘Fantasia 
on Christmas Carols’ van Vaughan 
Williams uit 1912. Marcando zingt 
verder een tiental oud-Nederlandse 
kerstliederen op muziek van Louis 
Toebosch: bekende teksten en herken-
bare melodieën. De prachtige Kerst-
leis ‘Het is gebeurd op een winterdag’ 
van Anton van Duinkerken is door 
Wim Dirriwachter getoonzet. De ze-
ventiende eeuw is vertegenwoordigd 
met twee Nederlandse kerstliederen, 
terwijl Vondels aangrijpende regels ‘O 
kerstnacht, schoner dan de dagen’ op 
eigentijdse noten zullen klinken. 
Het Vocaal Ensemble Marcando 
kwam in 1990 tot stand door een fusie 

van een Nuenens en Helmonds ka-
merkoor onder dirigent Theo van de 
Kerkhof. Daarna stond het jarenlang 
onder de bezielende leiding van Ge-
rard van de Pas, die in 2013 na 18 jaar 
om gezondheidsredenen het dirigeer-
stokje moest neerleggen. Sinds 2014 is 
de ervaren Tom Suters de vaste diri-
gent. De 22 leden zijn afkomstig uit de 
regio Nuenen-Helmond-Eindhoven. 
Het koor voert het klassieke repertoi-
re van geestelijke en wereldlijke mu-
ziek uit diverse stijlperiodes vrijwel 
altijd a capella uit, vaak ook in samen-
werking met andere kamerkoren en 
musici. Het koor treedt ook op in be-
kende concertcycli in de regio, zoals 
bij ‘Muziek aan de Markt’ in Bergeijk, 
Lambertusconcerten in Helmond en 

Uit d’n hoek…
Boss

Op dit moment zendt Canvas het tweede en laatste seizoen uit van de tv-serie 
Boss, met Kelsey Grammer (‘Frasier’) in de hoofdrol. Hij speelt Tom Kane, burge-
meester van Chicago. Voor de extra drama lijdt hij aan een soort van dementie.
 Eigenlijk gaat de serie over macht en het behoud ervan door middel van 
manipulatie, intrige, lust en verraad. Of het nu gaat om bouwprojecten, relaties, 
verkiezingen, geld of de media. Het is de vraag in hoeverre je er in mee gaat.
 Hoe realistisch het allemaal is, weet ik niet maar het is raadzaam de serie 
te kijken. Misschien komen sommige situaties dan bekend voor.

Edwin Coolen

Keskedee zingt voor u een 
kleurrijke Kerst
Het Nuenens wereldmuziekkoor KESKEDEE zal in de maand december, 
haar geheel vernieuwde kerstrepertoire tijdens diverse optredens ten geho-
re brengen. 

Het koor is vanaf oktober elke week 
druk geweest met het instuderen van 
kerstnummers uit o.a. Catalonië, Po-
len, Oekraïne, Duitsland, Spanje, Fin-
land, Venezuela, Nigeria en nog veel 
meer. Het koor onder leiding van 
Horst Rickels zingt veel liederen a ca-
pella met af en toe ondersteuning van 
eigen percussie. Heeft u hen gemist, 
op 23 november jl. in Cultureel Cen-
trum Het Klooster in Nuenen? U bent 
van harte uitgenodigd om in kerstsfe-
ren te komen tijdens onze optredens;
10 december 2014 - Bridge-avond 
KBO Nuenen (besloten)
17 december 2014 - Archipel Dommel-
hoef in Eindhoven, aanvang 18.30 uur.
20 december 2014 - De Bijenkorf-
Kerstafdeling in Eindhoven, aanvang 
15.00 en 16.00 uur.

23 december 2014 - Vitalis Peppelrode 
in Eindhoven (besloten).
 
Heeft u na een van deze optredens de 
onbedaarlijke drang gekregen om met 
hen samen te zingen?? Vanaf woensdag 
7 januari 2015 zijn vooral tenoren en 
bassen zeer welkom bij het kleurrijkste 
koor van Nuenen; Wereldmuziekkoor 
Keskedee. Ze repeteren elke woens-
dagavond van 19.00-20.30 uur in Het 
Klooster, Parkstraat 1 in Nuenen voor 
de aanstaande optredens in 2015 in 
binnen- en buitenland en het jubile-
umjaar in 2016, waarna een gezellige 
‘volgende helft’ wordt voortgezet bij 
sponsor Café Schafrath in Nuenen.
Contact; keskedee@live.nl of via de 
secretaris Marcel Langenhuijsen 06-
20540194.

Kerstconcert  
Helmonds 
Slavisch Koor
Op zondag 14 december geeft 
het Helmonds Slavisch Koor een 
Kerstconcert in de Regenboog-
kerk aan de Sportlaan in Nuenen. 
Bovendien wordt aan dit concert 
medewerking verleend door een 
strijkersensemble van het Kunst-
kwartier, eveneens uit Helmond. 
Het concert begint om 15.00 uur 
en duurt ongeveer een uur.

Het in 1992 opgerichte Helmonds 
Slavisch koor is een koor dat zich 
enkel en alleen bezig houdt met 
muziek uit Slavische landen (Rus-
land, Polen, voormalig Joegoslavië 
etc.) het repertoire bestaat uit 
koorzang uit de Russisch-ortho-
doxe liturgie, volksmuziek en 
koor- c.q. operawerken van o.a. 
Dvorák, Rachmaninov, Smetana 
en Tsjaikovski. Jaarlijks worden 
diverse concerten verzorgd, zowel 
binnen als buiten Helmond, maar 
ook in het buitenland (België, 
Duitsland, Tsjechië, Polen). 
Ook luistert het koor in binnen- 
en buitenland veel eucharistievie-
ringen op. Het concert in Nuenen 
heeft alleen Kerstliederen op het 
programma. 
14 december 15.00 uur, Helmonds 
Slavisch Koor, Regenboogkerk 
Sportlaan Nuenen.

SUP Yoga bij Nationaal 
Zwemcentrum de Tongelreep 
Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep en SUP Club Eindhoven slaan deze 
winter de handen in elkaar en creëren daarmee een Brabantse primeur: 
vanaf januari zullen er in het golfslagbad SUP 
Yoga lessen aangeboden worden. 

Stand Up Paddling 
SUP staat voor Stand Up Paddling en is de snelst groeiende watersport van het 
moment. Je kon al Suppen op zee en op binnenwater, maar nu kan men in de 
koude wintermaanden ook terecht bij Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. 
Stand Up Paddling is een volledige work-out voor lichaam én geest. Het gebruik 
van je lichaam en beoefenen van de poses op het water, geven een extra balans-
uitdaging. 

De SUP Yoga lessen duren één uur en de kosten zijn € 25,- per les. Dit is inclusief 
entree voor de Tongelreep en het gebruik van een SUP board en peddel. De les-
sen worden vanaf januari elke zaterdag gegeven. Meer informatie over de lessen 
is te vinden op www.supclubeindhoven.nl

Verlanglijstjes voor asieldieren

Speelt u voor kerstman    
of kerstvrouw dit jaar?
Kerstmis is een bijzondere tijd. Mensen zoeken elkaar op en eten gezellig 
met elkaar aan mooi gedekte tafels. Gezinnen trekken erop uit om samen te 
genieten van de extra vrije tijd. 

 

De medewerkers van Dierenopvang-
centrum De Doornakker gunnen ‘hun’ 
asieldieren ook zo’n fijne familie. Maar 
zolang die zich nog niet meldt, wordt 
toch geprobeerd de kerstperiode ook 
voor de asieldieren zo aangenaam mo-
gelijk te maken. Daarom heeft Dieren-
opvangcentrum De Doornakker net 
als vorig jaar verlanglijstjes voor de 
asieldieren gemaakt. 
 
Vorig jaar gaven mensen massaal ge-
hoor aan de oproep van het asiel. In de 
laatste weken van december kwamen 
mensen bijna dagelijks langs met at-
tenties voor de dieren. Marloes Lan-
gers, Teamleider Bemiddeling, vertelt: 
“Het was hartverwarmend om te zien 
dat mensen zich het lot van de dieren 
zo aantrokken. We kregen zoveel lek-
kers voor de dieren dat we er maan-
denlang mee vooruit konden!”
 
Op de verlanglijstjes van dit jaar staan 
diverse artikelen. Voor de honden: 
stevige, sterke riemen (voor de grote 

honden), Kong speeltjes, dekens, 
kauwbotten, hertengewei (voor hon-
den met een voedselallergie). Voor de 
katten wordt gevraagd: speeltjes, 
pingpongballetjes, kattenbakjes voor 
kittens, fleecedekens, digitale keuken-
weegschaaltjes (plat), plastic krabpa-
len of (schone) kleine stoffen krabpa-
len voor kittens. Ook aan de konijnen 
en knaagdieren is gedacht. Voor hen 
wordt gevraagd: grote drinkflessen 
(0,5 liter), hooiballetjes (om hooi in te 
doen), houtkorrel, speeltjes. Voor vo-
gels kunnen we speeltjes en sepia 
schelpen gebruiken.
 
Speelt u voor kerstman of -vrouw? 
Koop dan iets van het verlanglijstje en 
breng het naar Dierenopvangcentrum 
De Doornakker aan de Doornakkers-
weg 51 in Eindhoven. Het asiel is open 
op dinsdag van 14.00 tot 20.00 uur, 
woensdag t/m vrijdag van 14.00 tot 
17.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 
16.00 uur. De dieren zullen u dankbaar 
zijn!

Asielkatten ontdekken hun kerstdoos vol met lekkers.

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 50
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO   
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag
_________________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Bestuursondersteuner (bij organisatorische zaken en activiteiten/evenementen) gem. 2 uur per week, in overleg
 Algemeen bestuurslid (o.a. organisatie open dag)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder werkgroeplid voor ontwikkelen/organiseren activ. v. inloopochtend en evenementen ca. 4 u./wk o.a. di 9.30-11.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Amnesty International Nuenen Werkgroeplid (voorbereiden, organiseren en coördineren v. acties en activiteiten) in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Vrijwilligers m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen, en   2 dagdelen p. wk. in overleg
 Juridische begeleiders v. onderst. vluchtelingen bij asielprocedure en gezinshereniging 1-2 dagdelen p. wk. in overleg
 Tevens handige Klussenman gevraagd ter ondersteuning v.d. vluchtelingen
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Dorpswerkplaats Nuenen Bestuursleden: voorzitter, secretaris, bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Pleincollege Nuenen Vrijwilligers voor PCN-Kwartier die goed met jongeren (pubers) om kunnen gaan ca. 2-3 dagdelen/wk m.u.v. schoolvak.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag en/of zondag, in overleg 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Bibliotheek Dommeldal Secretaris en algemeen bestuurslid gevraagd. info:  www.bibliotheekdommeldal.nl 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
LEVgroep Vrijw. v. Hulplijn Peelregio (telef./chat/mail) 24 uur. Training/Onkostenverg. enkele uren p. wk, vanuit huis 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Voedselbank Bijrijder gevraagd, aanpakker, rijbewijs niet noodzakelijk woensdag 9.30-17.00 u. (1 u. pauze)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Schilders^COOL Nuenen klusvrijwilliger voor allerlei voorkomende klusjes tijden in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD/Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen ge-
opend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren 
via ismene.borger@levgroep.nl  Wij wensen u fijne feestdagen!

Op zondag 21 december verzorgt Vocaal Ensemble Marcando een sfeervol 
kerstconcert m.m.v. vocale en instrumentale solisten, o.a. Ingrid de Graaff. 
Dirigent Tom Suters, die onlangs in Nuenen een zeer succesvol en drukbe-
zocht examenconcert gaf, heeft de leiding. Kees Veldhoen speelt toepasse-
lijke intermezzo’s op het nieuwe Verschuerenorgel, dat begin november 
2014 in de Regenboog in gebruik is genomen. Het concert begint om 20.00 
uur in de Regenboog aan de Sportlaan in Nuenen en is gratis toegankelijk. 
Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.

in de Achelse Kluis. In 2015 gaat Mar-
cando zijn 25-jarig bestaan vieren. 
www.marcando.nl 
Tom Suters is dirigent en zangleraar. 
Zijn doel is het uitvoeren van koor-
muziek op hoog amateur- of semipro-
fessioneel niveau. In november 2014 
behaalde hij zijn bachelor diploma 
koordirectie met een gloedvol exa-
menconcert, getiteld ‘Over Rozen’. 
Momenteel is hij dirigent van het Vo-
caal Ensemble Marcando, van de pa-
rochiekoren van de St. Lambertuskerk 
in Veghel en de H. Clemenskerk in 
Nuenen en dirigeert hij het Gerwens 
Gemengd Koor St. Caecilia. Naast zijn 
activiteiten als dirigent wil hij leiding 
geven aan projecten en muzikale pro-
ducties in een professionele werkom-
geving. Vooral projecten en produc-
ties met een educatief karakter, gericht 
op kinderen of jong volwassenen heb-
ben zijn speciale belangstelling.
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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

Donderdag 11 december 
20.00 uur 

Bijeenkomst over Maya-spiritualiteit 
H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 13 december
10.00 uur mountainbike-clinic 

www.tcnuenen.nl
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Zondag 14 december
15.00 uur Concert: Helmonds Slavisch Koor

Regenboogkerk Sportlaan Nuenen

Donderdag 11 december 
11.00-13.00 uur 

Plantmoment van een unieke 
Van Gogh Tulpenmix

Vincentre

Vrijdag 12 december 
20.15 uur 

Rik avond RKSV 
Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 13 december 
19.00 uur Optreden Rockin’ Billy 
Van Gogh Bar, Park in Nuenen

19.30 uur Blue Planet Harp ensemble
Regenboogkerk

Zondag 14 december
14.00-16.00 uur 

Concert Nuenens operette
gezelschap Priamore

Jo van Dijkhof

Zondag 14 december
16.30 uur 

Nuenense feestband 
De Nünentaler Schürzenjäger 

Café Schafrath

Donderdag 10 december
20.15 uur 

Rob Scheepers, Afgescheept
Het Klooster

Donderdag 11 december 
20.00 uur Rik- en jokeravonden

Pelgrim te Mariahout
20.15 uur Los Muziektheater, Total LOS

Het Klooster

Zaterdag 13 december
10.00-16.00 uur Kerstmarkt 

de Dorpswerkplaats

Zondag 14 december
13.00-19.00 uur De Kerstfair Lieshout

de Heuvel / Dorpsstraat Lieshout
14.00 uur Ierse sessie

Weverkeshof

Zondag 14 december
15.30 uur De Vaste Kerstmannen 

Het Klooster
16.00 uur Après-ski party bij RKGSV

Donderdag 11 december 
15.30 uur 

Spreekuur ‘Veranderingen 
in de zorg’ De Akkers

Zaterdag 13 december
10.00 uur Stichting Veulenkeuring Gerwen

jaarlijkse veulenkeuring
centrum van Gerwen

Zondag 14 december
14.00 uur 

Gerwens Gemengd koor en 
Gerwense Dorpsmuzikanten

St. Clemenskerk Gerwen

Maandag 15 december
13.30 uur D’n Inloop Kerststukjes maken 

WLG in D’n Heuvel
19.30 uur Film: Philomena 

De Koppelaar in Nederwetten

Donderdag 11 december
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb iPad
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Vrijdag 12 december 
20.00 uur 
Kienavond

Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 13 december
19.00 uur. St Caecilia ‘Sounds of Christmas’

Sint Servaaskerk Lieshout

Zondag 14 december
13.00-17.00 uur Expositie 
Drie Nuenense kunstenaars

Schoonheidsinstituut Zilverschoon op de 
Berg 51 Nuenen

Donderdag 11 december 
16.00 uur 

Speciale editie OCN Inloopcafé
Vincentre

Zaterdag 13 december
Kerstactie gezamenlijke Kerken 

‘zorg voor elkaar’
Diverse supermarkten

Zaterdag 13 december
10.00-16.00 uur Kerstmarkt 

de Dorpswerkplaats 
21.00 uur Terug in de tijd met Maxpoint

Café René Nuenen

Zondag 14 december
15.00 uur 

Helmonds Slavisch Koor
Regenboogkerk Sportlaan Nuenen

Dinsdag 16 december
20.00 uur 

New Balance
Regenboogkerk Sportlaan Nuenen

Kerkberichten

Kerstactie gezamenlijke 
Kerken ‘zorg voor elkaar’
Ook dit jaar willen de Diaconieën van de Gezamenlijke Nuenense Kerken 
voor een aantal Nuenense mensen/gezinnen een kerstpakket aanbieden 
onder het motto: ‘Zorg voor elkaar’. De pakketten zijn bestemd voor inwo-
ners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

De pakketten zijn bestemd voor gezin-
nen/alleenstaanden, van wie wij den-
ken dat een dergelijk pakket gezien de 
financiële situatie zeer welkom zal zijn. 
Maar daarnaast denken we ook aan 
mensen die in het afgelopen jaar een 
zwaar en pijnlijk verlies van een van 
hun dierbaren hebben meegemaakt, én 
aan mensen die - vanwege hun per-
soonlijke situatie - ‘extra aandacht’ ver-
dienen. Door deze gezinnen/personen 
een bescheiden kerstpakket/aandachts-
pakket aan te bieden, hopen wij, dat 
ook voor hen de komende feestdagen 
wat extra glans zullen krijgen. 

Loyale medewerking Nuenense 
supermarkten
Ook voor dit jaar hebben de super-
markt Albert Heijn (Parkstraat), su-
permarkt Albert Heijn (Kernkwartier), 
supermarkt Jumbo Ton Grimberg (De 
Smidse), supermarkt Jan Linders (Vin-
cent van Goghstraat) en supermarkt 
Jumbo (Kernkwartier) hun loyale me-
dewerking aan deze actie toegezegd. 
Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. 

Feitelijk verloop van de inzame-
lingsactie
Het mooie van deze actie is, dat deze 
georganiseerd wordt DOOR en VOOR 
Nuenense mensen: ‘Nuenenaren voor 
Nuenenaren’. Op zaterdag 13 decem-

ber zult u bij het doen van uw bood-
schappen bij de hierboven genoemde 
supermarkten door vrijwilligers van de 
Nuenense Kerken worden aangespro-
ken met de vraag of u wat extra’s wilt 
kopen i.v.m. onze kerstactie. Als ‘hulp’ 
krijgt u dan een soort boodschappen-
lijstje aangereikt, met daarop een aan-
tal artikelen, waaruit u uw keuze kunt 
maken. Wanneer u dan de kassa gepas-
seerd bent, kunt u uw extra artikel(en) 
in daarvoor gereedstaande dozen/krat-
ten deponeren.
De ervaring leert, dat het winkelend 
publiek deze actie graag en van harte 
ondersteunt. Want de actie is bedoeld 
voor onze eigen Nuenense mede-in-
woners. Het is in deze zin een actie 
met een doel ‘dichtbij’, namelijk men-
sen uit onze eigen Nuenense samenle-
ving. Kerkbetrokkenheid of levensbe-
schouwelijke achtergronden spelen 
hierbij geen rol.
In de week van 15 december worden 
door een aantal vrijwilligers de kerst-
pakketten gemaakt en daarna bezorgd.

Mogen wij op u rekenen? Bij voorbaat 
dank voor uw gulle gaven, en voor het 
meedoen aan deze mooie actie! Voor 
meer informatie: Klara Jansen (040- 
2833434) k.jansenboshuizen@onsnet.
nu, en Theo Swinkels (040-2833514) 
t.swinkels01@onsnet.nu.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 13 december 18.30 uur: vie-
ring, kinderkoor, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker P. Pe-
ters.
Zondag 14 december 11.00 uur: vie-
ring, Themaviering Tucurú, parochie-
koor, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker J. Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 13 december 18.30 uur: Ma-
ria van Keulen-van der Velden en 
overleden familieleden; Tom van Til-
burg; Marijn Zandboer; Vader en 
moeke Janssen, kinderen, kleinkinde-
ren en schoonzoon.
Zondag 14 december 11.00 uur: Geor-
ge Lie; Tiny van Grotel en Lies van 
Grotel-Verberne; overleden ouders 
Vermeulen-Donkers en familie; Jan 
van de Ven; Beppie van Lent-Paulis-
sen; Harry van Mierlo; Toos Nijssen-
van Lieshout; Ernest, Gerard en Le-
nard de Haas.

Mededelingen
In van Week tot Week staan 2 ver-
schillende data voor de avond over 
Tucurú. De juiste datum is 11 decem-
ber.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 december 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor C. Peters en pastoraal werker P. 
Peters.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Piet Coolen; Overleden ouders 
Antoon Dekkers en Cato Dekkers-
Rooijakkers en overleden familie; 
Miet van Rooij; Theo Rovers.

Mededelingen
In onze parochie is overleden de heer 
Theo Rovers, Hooidonk 5, Son en 
Breugel. Wij wensen familie en vrien-
den troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

De extra collecte voor het project Tu-
curú in Guatemala heeft zondag jl. in 
Nederwetten € 125,86 opgebracht. Alle 
gulle gevers hiervoor hartelijk dank.

Amnesty International 
Amnesty International sluit ieder jaar 
op 10 december aan bij de Dag van de 
Mensenrechten met een actie. Dit-

maal een handtekeningenactie met 
een oproep aan de Europese leiders 
om de ogen niet te sluiten voor de vele 
mensen die een toevlucht zoeken in 
de Europese Unie omdat hun eigen 
land geteisterd wordt door de oorlog, 
vervolging en armoede. Concreet 
vraagt men de reddingsacties in de 
Middellandse Zee uit te breiden en 
meer veilige en legale routes naar Eu-
ropa te bieden. De afdeling Nuenen 
vraagt de kerken om medewerking 
dat zoveel mogelijk mensen die petitie 
steunen. Op 14 december a.s. komt de 
petitie bij de uitgang van de kerk in 
Nederwetten te liggen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
I. Gijsberts.

Misintenties 
Pastor Freek Groot; Lena Saris-Swin-
kels; Karel Bastiaans en Elisabeth Bas-
tiaans-Schuts; Jan Spitzen; Vincent de 
Vries, vanwege verjaardag.

Mededelingen
Afgelopen week is in onze parochie de 
heer Jan Spitzen, Hool 6, op 94-jarige 
leeftijd overleden. Afgelopen dinsdag 
9 december heeft de uitvaartplechtig-
heid plaats gevonden. Wij wensen fa-
milie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies. 

De opbrengst van de extra collecte 
van afgelopen zondag voor het Ad-
ventsproject te Tucurú in Guatemala 
heeft € 146,65 opgebracht. Met dank 
aan de gulle gevers.

De afdeling Nuenen van Amnesty In-
ternational vraagt uw steun d.m.v. een 
handtekening voor de Dag van de 
Mensenrechten. Dit jaar wordt uw 
ondersteuning gevraagd voor een op-
roep aan de Europese leiders om de 
ogen niet te sluiten voor de vele men-

sen die hun toevlucht zoeken in de 
EU, door de reddingsacties in de Mid-
dellandse zee uit te breiden en meer 
veilige en legale routes naar Europa te 
bieden. Hiervoor ligt a.s. zondag een 
handtekeninglijst achter in de kerk 
om deze petitie te ondersteunen. Har-
telijke dank voor uw medewerking.

 De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 14 december, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Deze zondag vieren we de 3e Ad-
ventszondag, op weg naar Kerst. Er is 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. De collecte is voor het 
Diaconaal Centrum in Eindhoven. Na 
afloop van de dienst is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij een kop 
koffie of thee. 
Zaterdag 13 december wordt in de 
Nuenense supermarkten de jaarlijkse 
kerstpakkettenactie gehouden. Dit is 
een gezamenlijke actie van de kerken 
in Nuenen. 
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 11 dec. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Damasus I, paus 
en belijder; gedachtenis van de Ad-
vent. 
Vrijdag 12 dec. 07.15 uur H. Mis van 
de Advent. 
Zaterdag 13 dec. 08.30 uur H. Mis, H. 
Lucia, maagd en martelares; gedach-
tenis van de Advent. 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 14 dec. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 3de zondag van de Advent, 
zondag Gaudete. 
Maandag 15 dec. 18.30 uur H. Mis 
van de Advent. 
Dinsdag 16 dec. 18.30 uur H. Mis, H. 
Eusebius, bisschop en martelaar; ge-
dachtenis van de Advent. 
Woensdag 17 dec. 06.30 uur, gezon-
gen H. Mis, Quatertemperdag in de 
Advent; gedachtenis van de Advent. 

Woensdag 17 december
20.00 uur 

Neva Ensemble Sint Petersburg
H. Clemenskerk Nuenen

Donderdag 18 december
13.00 uur KBO-kerstviering met om

13.15 uur Het Seniorenorkest Het Klooster
18.00 uur Herdertjestocht door Nederwetten

bij MFA de Koppelaar!

Donderdag 18 december
20.00 uur Voel je Kerstvrouw

 Café Ons Dorp 

Rikken KBO 
Mariahout
Op donderdag 11 en 18 december zijn 
er weer rik- en jokeravonden bij de 
Pelgrim te Mariahout. Mooie prijzen. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. 
Aanvang 20.00 uur.
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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.

VOETBAL 
RKSV NUENEN
Zondag 14 december 
Nuenen 9 - Braakhuizen 6 ............. 10.00 
Nuenen 10 - EMK 8 ........................ 10.00 
Unitas’59 5 - Nuenen 8 .................. 11.00 
Nuenen 5 - Oirschot V. 4 ............... 12.00 
Nuenen 6 - SBC 4 ............................ 12.00 
Best Vooruit VR1 - Nuenen VR3 . 12.00 
Braakhuizen 3 - Nuenen 7 ............. 12.00 
Nuenen 2 - Madese Boys 2 ............ 12.00 
Nuenen 1 - Roosendaal 1 ............... 14.30 

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 13 december
Vet:  Nederwetten  .............................. vrij
Zondag 14 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 B. Da4 12.15
Nederw. Da2 - N. Woensel Da1 ... 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 13 december
Vet RKGSV - Vet Braakhuizen ..... 15.00 
Zondag 14 december
RKGSV 1 - EMK 1........................... 14.30 
RKGSV 2  ............................................. Vrij
RKGSV 3  ............................................. Vrij 
RKGSV 4 - Nederwetten 4  ........... 12.00
Tivoli dames 1 - RKGSV dames 1 10.00

EMK 
Zondag 14 december 2014
RKGSV 1 - EMK 1........................... 14.30 
EMK 2 - Waalre 4 ............................ 11.00 
Best Vooruit 5 - EMK 3 .................. 12.00 
EMK 4 - Nieuw Woensel 3 ............ 11.00 
DVS 3 - EMK 5 ................................ 12.00
EMK 6 - Nieuw Woensel 7 ...........  11.00
Nieuw Woensel 8 - EMK 7  ........... 10.00
Nuenen 10 - EMK 8  ....................... 10.00 

NKV KORFBAL 
Zondag 14 december
NKV 1 - Keepfit 1 .............................. 18.45
NKV 2 - SDO 3 .................................. 17.30

EMK - Essche Boys 3-1
Na een aantal verliespartijen op rij was het afgelopen zondag zaak voor 
EMK om weer punten te halen. Essche Boys was gezien het spel in het begin 
van de wedstrijd niet naar Nuenen gekomen om de punten makkelijk daar 
te laten. Met soms wel 5 man achter de bal maakte ze het EMK niet simpel 
om te scoren. 
Toch kwamen er ook in het begin van 
de wedstrijd wel enkele kansje voor 
EMK. EMK speler Gilles Franse 
schoot de bal over het doel van de te-
genstander. In de 34e minuut was Rick 
Frederiks na een voorzet van Kemper-
man dicht bij de openingsgoal, maar 
zijn schot ging voorlangs. Enkele mi-
nuten later omspeelde Christian Mes-
serschmidt de Essche doelman, maar 
een verdediger bracht redding op het 
laatste moment. Wat vooral opviel in 
de eerste helft was het aantal foute 
passes aan beide zijden. Na rust was 
de eerste kans voor Essche Boys. Het 
schot van de aanvaller ging net naast 
de paal. Een vrije trap in de 56e mi-
nuut van Rick van den Bogaard was 
een prooi voor de doelman. Sherwin 
Brooks zag daarna zijn inzet gestopt 
door een aantal Essche verdedigers. In 
de 72e minuut bokste de doelman een 
vrije trap van Rick Frederiks uit de 
rechterbovenhoek van zijn doel. Te-
gen de verhouding in kwam Essche 
Boys in de 73e minuut op voorsprong 
uit een situatie die door de EMK 
grensrechter als buitenspel werd be-

oordeeld, echter niet door de scheids-
rechter. In de 78e minuut kwam EMK 
op een verdiende 1-1 na een vrije trap 
van Rick van den Bogaard in de linker-
bovenhoek. EMK ging nu alles op alles 
zetten en met de komst van Ruud Bijs-
terveld kwam er steeds meer druk op 
het Essche doel. Een vrije trap op de-
zelfde positie waaruit hij al eerder 
scoorde werd door van den Bogaard 
weer ingeschoten. De Essche doelman 
bracht in eerste instantie nog redding, 
maar de terugspringende bal werd 
door Bijsterveld bij de 2e paal binnen-
getikt. In de 82e minuut was er een 
EMK counter uit het boekje. Rick van 
den Bogaard omspeelde op links zijn 
tegenstander en gaf de bal uitstekend 
voor op Ruud Bijsterveld die voor het 
doel de bal binnenschoot. Een zeker 
verdiende overwinning voor EMK en 
komend weekend de derby tegen 
RKGSV. Hierbij de oproep aan alle 
EMK supporters om EMK bij deze 
uitwedstrijd te komen steunen. Deze 
week geen Man of the Match omdat 
trainer Toon van der Loo het gehele 
team deze eer toekende.

“Bart Heezemans (links) blijft kijken naar de bal” Dikke PR’s voor 
zwemmers Z&PV 
Nuenen
Ook tijdens de 3e solo wedstrijd van 
het seizoen sneuvelden weer een 
groot aantal persoonlijke records 
van zwemmers van Z&PV Nuenen, 
totaal 38 maal. De grootste verbete-
ring kwam op naam van Chris Ver-
hoeven (2004) op de 100m vlinder-
slag, hij haalde er ruim 15 seconden 
vanaf.

In de categorie ’10 seconden of meer’ 
waren er nog 3 namen te noteren. Mi-
riam de Haan en Danila van den Hoog-
enband verbeterden hun PR op de 
200m schoolslag beiden met 10 secon-
den. Een opvallende prestatie aange-
zien ze, 26 en 24 jaar oud, deze afstand 
al heel wat keren hebben gezwommen. 
Pien van Lierop, nog geen 14 jaar, deed 
hetzelfde, maar dan zelfs 2 maal. Eerst 
op de 100m vrijeslag van 1.47.12 naar 
1.35.74 en later op de 50m vlinderslag 
van 1.04.10 naar 54.51.

Met 5 persoonlijke records was Pien 
tevens de meest succesvolle zwemster 
van de wedstrijd, op de voet gevolgd 
door Timo Bossema met 4 PR’s. Op de 
100m vrijeslag haalde hij 5 seconden 
van zijn tijd af en op de 200m school-
slag noteerde hij zowel een PR op de 
200m als onderweg op de 50 en 100m. 
Joep Dedding, Thijs Sanderse en Chris 
noteerden ieder 3 nieuwe toptijden, 
terwijl er 6 zwemmers op 2 afstanden 
sneller waren dan ooit. Daaronder 
Tom van Eijk en Mateusz Kool die bei-
den meer dan 5 seconden van hun 
200m schoolslag af haalden, plus Koen 
Woestenborghs die met 1.00.40 (weer) 
akelig dicht bij de minuutgrens kwam 
op de 100m vrijeslag. 

HVCH - Nuenen   3-1
RKSV Nuenen snakt naar de winterstop. Tegen het laaggeplaatste VV 
HVCH werd met 3-1 verloren en de overwinning voor de Heeschenaren was 
verdiend.

Kans voor Rick Wijnen (foto John van den Elsen).

Nuenen startte nog met goede bedoe-
lingen en was de eerste 20 minuten de 
boven liggende partij. Nadat direct na 
de aftrap HVCH een goede mogelijk-
heid onbenut liet, kreeg Nuenen een 
optisch overwicht. In de 18e minuut 
kwam linksback Koen Bots goed op en 
gaf een strakke voorzet op Luuk Tiele-
mans. Deze speelde meteen op de be-
ter gepositioneerde Rick Wijnen die 
met een schuiver de 0-1 liet aanteke-
nen. Lang hebben de Groen-Witten 
niet kunnen profiteren van de voor-
sprong, Amper twee minuten later 
stond de gelijkmaker al op het score-
bord. Knullig bal verlies van Richard 
van Malten stelde Geert Korsten in 
staat om van buiten het strafschopge-
bied doelman Stijn van der Donk met 
een lob te verschalken. Vanaf dat mo-
ment kregen de HYVCH spelers ge-
loof in een goed resultaat. Met een 
gezonde portie vechtlust werd Nue-
nen bestreden. In de 42ste minuut kwa-
men de gastheren op een 2-1 voor-
sprong. Een afgeslagen corner werd 
opnieuw ingebracht en viel bij toeval 
voor de voeten van aanvoerder John 
Bambacht. Met een simpele voetbe-

weging wist hij te scoren. Bij Nuenen 
viel op slag van rust Richard van Mal-
ten uit, als gevolg van een opgelopen 
blessure, bij een duel voor het HVCH 
doel, Joey Maas was zijn vervanger. 
Ook Randy Thenu werd, in de pauze, 
gewisseld, voor hem kwam Coen Jan-
sen in het veld.
RKSV Nuenen probeerde in de twee-
de helft de achterstand ongedaan te 
maken. HVCH werd teruggedrongen 
op de eigen helft maar Nuenen werd 
nooit gevaarlijk. In de 69ste minuut 
veroverde HVCH op het middenveld 
de bal en met direct spel over twee 
schijven kwam de bal bij spits Tom 
Hekerman. Hij rondde de goed uitge-
voerde tegenaanval koelbloedig af en 
bracht de stand op 3-1. In de resteren-
de twintig minuten heeft Nuenen geen 
kans meer gezien de HVCH doelman 
te bedreigen. 

Aanstaande zondag de laatste wed-
strijd uit de heen ronde. RKVV Roo-
sendaal, dat twee punten minder heeft 
dan Nuenen, komt op bezoek. Bij 
Nuenen zit dan de nieuwe trainer Mi-
guel van den Dungen op de bank.

Sterksel - Nederwetten 1-5
 
In de laatste wedstrijd voor de winterstop moest Nederwetten aantreden 
tegen hekkensluiter Sterksel. Nederwetten had gedurende de gehele wed-
strijd een duidelijk veldoverwicht. 
Na vijf minuten wist doelman v.d. 
Akker van Sterksel een prima geno-
men vrije trap van Ben v.d. Bruggen 
net tot corner te verwerken. Doelman 
v.d. Akker wist in de 12e minuut ook 
de inzet van Giel van Korven knap te 
pareren. In de counter die volgde 
schoot speler/trainer Luud de Jager 
van 20 meter de bal in de linkerhoek 
binnen en keek Nederwetten onver-
wacht tegen een 0-1 achterstand aan. 
Nederwetten ging op jacht naar de 
gelijkmaker. De lat werd geraakt, er 
werd net voorlangs geschoten of kee-
per v.d. Akker greep iedere keer uit-
stekend in. Kortom, het lukte Neder-
wetten niet om in de eerste helft op 
gelijke hoogte te komen. 
Na rust zette Nederwetten nog meer 
druk op de defensie van Sterksel en 
kon het orde op zaken stellen. In de 
57e minuut schoot Niek Evers op de 
lat, de terugkaatsende bal werd opge-
pikt door Giel van Korven en hard in-
geschoten in de doelmond waarbij de 
bal via de voet van Sterksel speler Ty-
rone Pelzers in het doel verdween. 1-1. 
Drie minuten later kreeg Giel van 

Korven de bal uit een voorzet inge-
speeld en schoot hij de bal strak in en 
gaf daarmee v.d. Akker het nakijken. 
1-2. Nederwetten was op stoom geko-
men. Giel van Korven gaf een voorzet 
op maat aan Toon van Rooij die met 
een mooie lob de stand in de 62e mi-
nuut naar 1-3 tilde. Sterksel was van 
slag en werd nog geen twee minuten 
later op een nog grotere achterstand 
gezet toen Erik Foolen de vrije trap 
van Ben v.d. Bruggen binnenknikte. 
1-4.  Daarmee was de koek nog niet op 
want na een voorzet van rechts bracht 
Bart Sengers de bal onder controle en 
joeg deze steenhard tegen de touwen. 
1-5. Daarna kreeg Nederwetten nog 
een aantal kansen om de stand verder 
uit te bouwen maar tot scoren kwam 
de ploeg echter niet meer. Met dit re-
sultaat gaat Nederwetten voorlopig als 
tweede in de competitie de winterstop 
in. 
In januari zal nog een aantal oefen-
wedstrijden gespeeld gaan worden en 
op 8 februari staat de eerstvolgende 
competitiewedstrijd op het program-
ma, thuis tegen Knegselse Boys.

Miguel van den Dungen  
tekent bij RKSV Nuenen
Slechts enkele weken na het plotselinge vertrek van hoofdtrainer Eric 
Clijnk, heeft RKSV Nuenen een nieuwe hoofdtrainer aangesteld in de per-
soon van Miguel van den Dungen. Zaterdag 6 december tekende hij op 
‘Sportpark Oude Landen’ het contract dat hem in principe tot aan het einde 
van het seizoen 2015/2016 aan de voetbalclub verbindt.

Met Miguel van den Dungen, 51 jaar en woonachtig in Rosmalen, haalt RKSV 
Nuenen een ervaren hoofdtrainer in huis. Tot voor kort was hij hoofdtrainer bij 
1e klasse zaterdagamateur VV Heerjansdam en daarvoor enkele jaren bij RKJVV 
en Roda Boys Bommelerwaard. Daarnaast heeft hij zelf meer dan 20 jaar actief 
gevoetbald en speelde hij meer dan 500 wedstrijden voor BVV, onder andere in 
de hoofdklasse. Miguel is in het bezit van de TC1 licentie (UEFA A).

Het bestuur en de TC van de RKSV Nuenen wensen Miguel van den Dungen 
heel veel succes bij het uitoefenen van zijn functie bij Nuenen 1.

Prinses Irene - Nuenen VR1 1-1
Nuenen VR1 wist deze zondag een ding. Het mocht niet verliezen. Dat lukte 
deze middag in Nistelrode. Het spektakel zat vooral in het laatste deel van 
de wedstrijd.
Het eerste kwartier was duidelijk af-
tasten. Prinses Irene was op haar hoe-
de voor de aanvallers van Nuenen en 
speelde vooral veel de lange bal. Nue-
nen was daar tegen gewapend. Gaan-
deweg vond Prinses Irene wel steeds 
de vrije man. Dat was aanvoerster van 
de Nieuwendijk die daar prima op rea-
geerde. Het leidde ook tot enkele kan-
sen. Boerema pareerde echter een 
tweetal inzetten. Op de derde was ze 
kansloos toen vd Nieuwenhof van af-
stand haar inzet onder kant lat zag be-
landen. Het bleef echter bij 0-0. In het 
laatste deel van de eerste helft kroop 
Nuenen, mede door een aantal harde 
charges van de Irene kant, uit de 
schulp. Vervoort zat inmiddels met 
een flinke blessure aan de kant. Jans-
sen verving haar. Nuenen ging beter de 
duels aan en speelde meer naar voren. 
Het kwam duidelijk veel beter in de 
wedstrijd al leidde dat nog niet tot gro-
te kansen. Een gevaarlijke corner van 
de groen witten in de laatste minuut 
voor rust had gerust tegen de touwen 
gewerkt mogen, misschien wel moeten 
worden. Rust 0-0.
Dit zette zich de tweede helft voort. 
Nuenen verdedigde meer naar voren 
en kreeg enkele kansjes. Van der Hulst 
schoot via keepster van Mourik tegen 
de paal. Prinses Irene creëerde in deze 
periode geen enkele kans. Reker kwam 

20 minuten voor tijd Regli vervangen 
die deze middag weer haar eerste mi-
nuten in het vaandelteam maakte na 
een stage in het buitenland. Reker was 
er net niet op tijd bij toen van Mourik 
een schot los liet. Prinses Irene kwam 
toch op voorsprong. In het eigen straf-
schopgebied aarzelde van Stiphout een 
moment bij het wegwerken van de bal. 
Irene blokte waardoor de bal aan de 
andere kant terecht kwam. Het diago-
nale schot met links was onhoudbaar. 
1-0 in de 84e minuut. Nuenen zette 
een laatste slotoffensief in. Het nam 
veel risico en ging 1 op 1 spelen. Het 
had nog geluk toen de ingevallen Ver-
meulen verzuimde de wedstrijd in het 
slot te gooien. Haar vrije inzet ging 
hoog over. Maar geluk dwong Nuenen 
VR1 in deze 2e helft ook af. In de 88e 
minuut kreeg het nog een vrije trap te 
nemen aan de zijkant van het straf-
schopgebied. De scherpe inzet van 
Van der Hulst viel voor de deze middag 
prima spelende Neilen die geen fout 
maakte, 1-1. Op basis van de hele wed-
strijd een terechte uitslag. 

Woensdag 10 december volgt er nog 
een wedstrijd tegen topklasser RKH-
VV. Het betreft een beslissingswed-
strijd om de poulefase KNVB beker te 
beslissen. Aftrap in Nistelrode is 
woensdag 20.00 uur. 

Trainer Miguel van den Dungen tekent het contract in bijzijn van RKSV Nuenen 
voorzitter Rens van den Nieuwenhof.



Esrand 4 Nuenen
Prachtig gelegen, nieuw opgeleverde tweekapper in leuke en 
jonge woonomgeving te Nederwetten, met een L-vormige 
woonkamer, open keuken, toilet, berging/garage, 
3 slaapkamers en een badkamer. 

•	 Inhoud:	448	m3
•	 Woonopp:	144	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	239.000,00

Schepen	v.	Tongelrelaan	9	Nuenen
Deze ruime geschakelde tweekapper is zeer goed onderhouden en 
voorzien van een ruime living met aparte keuken en bijkeuken, extra 
berging een privacybiedende achtertuin en 4 slaapkamers. Rustig 
gelegen in de kindvriendelijke woonomgeving van Nuenen-Oost. 

•	 Inhoud:	415	m3
•	 Woonopp:	115	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	249.000,00

Zuiderklamp	87	Nuenen
Riant, goed onderhouden en bijzonder sfeervol afgewerkt, vrij-
staand landhuis met 2 moderne badkamers en een volop privacy 
biedende, parkachtige tuin op een royaal perceel van 1417 m². 
Gelegen in gewilde, ruim opgezette villawijk in Nuenen-Zuid.

•	 Inhoud:	750	m3
•	 Woonopp:	185	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	699.000,00

Voirt	29B	Nuenen
Ruime 2-onder-1 kapwoning met sfeervolle woonkamer, 
woonkeuken, 2 badkamers, bedrijfsgedeelte, keurig aangelegde 
voortuin met royale oprit en carport. De woning is gelegen nabij 
het centrum en biedt tevens de mogelijkheid tot bedrijf aan huis.

•	 Inhoud:	498	m3
•	 Woonopp:	164	m2
•	 Bouwjaar:		1959
•	 Vraagprijs:	€	269.500,00

Vincent	v.	Goghstraat	47	Nuenen
Midden in het gezellige centrum van Nuenen gelegen 3-kamer 
maisonnette met een royaal dakterras. Het appartement 
beschikt over een woonkamer en keuken op de eerste 
verdieping alsmede een badkamer en 2 slaapkamers op de 
tweede verdieping.

•	 Inhoud:	255	m3
•	 Woonopp:	100	m2
•	 Bouwjaar:		1982
•	 Vraagprijs:	€	199.000,00

De	Hal	4	Nuenen
Vrijstaande geschakelde semibungalow met garage. Voorzien 
van een ruime woon- /eetkamer met half open keuken en 
een slaap- en badgelegenheid op de begane grond. Op de 
verdieping nog twee extra slaapkamers en een badkamer. 
Gelegen aan een rustige en doodlopende staat in wijk Lobroec.

•	 Inhoud:	417	m3
•	 Woonopp:	120	m2
•	 Bouwjaar:		1995
•	 Vraagprijs:	€	298.000,00

Korhoenhof	16	Nuenen
Over de volle breedte aan achterzijde uitgebouwde royale 
tussenwoning gelegen in gewilde woonomgeving Nuenen-Zuid. 
De woning beschikt over een ruime woonkamer, een open 
keuken, 3 slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping, 
3 slaapkamers en een bergruimte op de tweede verdieping.

•	 Inhoud:	415	m3
•	 Woonopp:	145	m2
•	 Bouwjaar:		1968
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00

Laan	van	Nuenhem	31
Half vrijstaand woonhuis voorzien van een garage, grote 
woonkamer, open keuken, bijkeuken en een extra speel-/
werk-/studeer-/slaapkamer op de begane grond. Op de 
verdieping 3 slaapkamers, een moderne badkamer en ruime 
zolder-/slaapkamer. 

•	 Inhoud:	495	m3
•	 Woonopp:	145	m2
•	 Bouwjaar:	1986	
•	 Vraagprijs:	€	289.000,00

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

•	 Inhoud:	270	m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:		2010
•	 Vraagprijs:	€	199.000,00
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Het	Puyven	42	Nuenen
In gewilde woonwijk Nuenen-Zuid gelegen geschakelde woning. 
De woning is voorzien van een slaapkamer en een badkamer op de begane 
grond alsmede 3 slaapkamers en een badkamer op de verdieping. De privacy-
biedende achtertuin is verzorgd aangelegd en gelegen op het westen.

•	 Inhoud:	406	m3
•	 Woonopp:	134	m2
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00

ver
ko
cht


	RdL wk50 2014
	VP RdL wk50 2014
	Tekst Gemeente wk50 RdL 2014
	Adv Kersvers wk50 RdL 2014
	Tekst Dorpswp wk50 RdL 2014
	Tekst Uitvaart wk50 RdL 2014
	Adv Jumbo wk50 RdL 2014
	Tekst Scheiden wk50 RdL 2014
	Tekst Cabaret wk50 RdL 2014
	Tekst Jeugd EHBO wk50 RdL 2014
	Adv Wildenberg wk50 RdL 2014
	Tekst Sint wk50 RdL 2014
	Adv Lindeblaadjes wk50 RdL 2014
	Tekst Keskedee wk50 RdL 2014
	Tekst Kerk wk50 RdL 2014
	Tekst Sport wk50 RdL 2014
	Adv Metselaars AP wk50 RdL 2014


