
W E E K D I E N S T E N
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. DE
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
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Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

“Ik kijk liever 
naar wat 
kinderen 
wél kunnen”

De Dassenburcht
5 jaar

Pandatweeling 
krijgt namen 
Ginger en Lynn

Zie pag. 8 voor de advertentie van ‘kik’!

 

Eindhoven  
Veghel 
www.asvdeals.nl

Officieel dealer.

Eindhoven  
Veghel 
www.asvdeals.nl

Officieel dealer.

Zie pag. 10 voor de advertentie van 
ASV Automobielbedrijven B.V.

Vincent's afscheid  
van Nuenen
 
Van Nuenen afscheid nemen viel hem zwaar.
Hij zou de boeren en de wevers missen,
wier hard bestaan hij met inkt en krijt en verf
in onuitwisbare beelden had vereeuwigd.
 
Van Nuenen afscheid nemen viel hem zwaar.
Hij zou het Brabants landschap missen,
met zijn hoge peppels en zonsondergangen,
die zijn ogen branden deden als zijn hart.
 
Van Nuenen afscheid nemen viel hem zwaar.
De warmte van de Schafrats zou hij missen.
Hun gastvrij huis vol kinderstemmen.
Zijn ruim maar volgestouwd atelier.
 
Niet missen zou hij de kille pastorie,
noch het mangelhok dat hem benauwde.
Het was in de kosterswoning dat Vincent
zijn grootste boerenwerken heeft geschapen. 

 
Leo Mesman

Onthulling van kleinplastiek 
met plaquette
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen vrijdagmiddag werd in de voortuinen van de panden Park 51 en 
49 een opgemetselde zuil met daarop een kleinplastiek van Vincent van 
Gogh en een bijhorende plaquette onthuld. Op die plaats heeft de kosters-
woning gestaan van Johannes Schafrat, destijds de organist en koster van 
de naastgelegen Clemenskerk.

Die kosterswoning op het toenmalige 
Heieind, werd afgebroken in 1935  
maar bood in 1884 onderdak aan Vin-
cent van Gogh. De warme sociaal voe-
lende Schafrat en zijn vrouw stonden 
een gedeelte van het kleine huisje af 
als atelier voor Vincent die in die tijd 
‘de aardappeleters’ schilderde.

In 1885 verliet Vincent Nuenen om 
naar Antwerpen te gaan. Hij had de 
bedoeling op korte termijn naar Nue-
nen terug te keren. Dat is echter niet 
gebeurd. Veel later is alle inhoud van 
het atelier en vele werken in de kachel 
opgestookt of in de tuin verbrand.

De huidige bewoners van de panden 
Park 49 (Jef en Maria Kuijten) en Park 
51 (Jan Verhagen van de Fa. Sorara 
Outdoor Living Europ BV) hebben 
deze plaats voor de geschiedenis tast-
baar willen houden als een belangrijk 
facet in het leven van de kunstenaar 
Vincent van Gogh.

Oud-Nuenenaar Leo Mesman las een 
gedicht voor dat u hieronder aantreft.
Achterkleinzoon Johannes en ‘Tante 
Ria’, achterkleindochter van Johannes 
Schafrat onthulden de zuil in de voor-
tuin. ’Tante Ria’ geboren in 1920 herin-
nerde zich het kostershuisje dat in 1935 
was afgebroken. Theo Schafrat herin-
nerde zijn voorouders nog en vertelde 
daar enkele gebeurtenissen over.
Kunstenaar Peter Nagelkerke ver-
vaardigde het kunstwerk en vond dat 
het tastbare gedeelte rond Van Gogh 
wat achterblijft. Hij memoreerde de 
vondsten die gedaan in de voor- en 
achtertuin van de panden waarbij een 

Stichting Speelkr8 bestaat 10 jaar

Ook dit jaar weer inzameling 
in Nuenen en Eindhoven
Stichting Speelkr8 viert dit jaar haar tiende verjaardag! En net als iedere 
andere jarige, ontvangt ze graag cadeautjes. Op het verlanglijstje staan 
nieuw en gebruikt speelgoed. Niet voor de stichting zelf, maar voor kinde-
ren uit gezinnen in de regio die het financieel niet breed hebben. Zodat zij 
getrakteerd kunnen worden op een mooi verantwoord speelgoedpakket.

Waar kunt u terecht?
Hebt u nog bruikbaar, compleet en 
goed speelgoed waar u niets meer mee 
doet? Breng het naar Stichting 
Speelkr8. Dit kan op 31 oktober, 1, 7 
en 8 november van 12.00 tot 15.00 uur 
op twee locaties: Speeltuin De Kievit, 
Kerkstraat 10 in Nuenen en in Eind-
hoven naar het nieuwe adres Speel-
heuvelweg 1 in (industrieterrein De 
Hurk). De locatie in Eindhoven is dus 
anders dan voorgaande jaren.

Werkwijze 
De stichting controleert al het binnen-
gekomen speelgoed, maakt het schoon 
en repareert het indien nodig. Daarna 
worden de artikelen in hun ‘winkel’ 
geplaatst. Daar de stichting eind no-
vember gezinnen die zijn doorverwe-
zen door de gemeente Eindhoven of 

de aangesloten voedselbanken. Deze 
gezinnen kunnen zelf een speelgoed-
pakket samenstellen voor hun kinde-
ren in de leeftijd van 0 tot en met 10 
jaar. Deze pakketten bevatten allemaal 
speelgoed dat de sociale, taalkundige, 
emotionele, motorische en verstande-
lijke ontwikkeling van hun kinderen 
bevordert. Het speelgoed kan gegeven 
worden in dure feestmaanden.

Speelkr8 werkt zonder subsidie. Al 
tien jaar worden ze puur gesteund 
door donaties, het enthousiasme van 
ruim 150 vrijwilligers en de hulp van 
particulieren en bedrijven om (ge-
bruikt) speelgoed in te leveren.
www.speelkr8.nl 

blikje verf, een oorhanger een knopje 
van een olielamp opgegraven zijn 
voor de eeuwigheid.
Jef Kuijten zag in het oprichten van de 
plaquette en het kunstwerk ook een 
eerbetoon aan de sociaal voelende Jo-
hannes Schafrat, die vaak onderbe-
licht is.

Overeenstemming 
over wijkverpleging 
Afgelopen drie weken is er veelvuldig 
overleg geweest over de ontstane situ-
atie in de wijkverpleging tussen CZ 
(als vertegenwoordiger van alle zorg-
verzekeraars die in Zuidoost Brabant 
actief zijn) en ZuidZorg. Dit ging 
enerzijds over de groeiende vraag naar 
wijkverpleging in 2015, die groter is 
dan het volume dat de zorgverzeke-
raars bij ZuidZorg hadden gecontrac-
teerd. Anderzijds ging het over de ver-
goeding voor deze overproductie. 
Ook is vooruit gekeken naar omvang 
en tarief van de wijkverpleging voor 
2016. Beide partijen zijn hierover tot 
een overeenstemming gekomen, 
waardoor ZuidZorg alle (bestaande en 
nieuwe) cliënten van goede wijkver-
pleegkundige zorg kan blijven voor-
zien. www.zuidzorg.nl

Collecte Dieren-
bescherming
In de week rond Dierendag werd 
langs de deuren gecollecteerd voor 
de Dierenbescherming. Na een aantal 
jaren een dalende lijn in de collecte 
opbrengst te hebben gehad, steeg de 
opbrengst in 2014 voor het eerst. 

Die stijgende lijn werd dit jaar voort-
gezet. In totaal werd er € 73.141,86 
opgehaald in Zuidoost Brabant! In de 
gemeente Nuenen werd € 3.286,79 
opgehaald.

Met de opbrengst van de collecte kan 
de Dierenbescherming ook komend 
jaar de kosten betalen van zorg voor 
dieren uit het wild die in problemen 
zijn geraakt, inspectiedienst, complexe 
medische (na)zorg en voorlichting. 
Ook de kosten van castratie en sterili-
satie van zwerfkatten wordt voor een 
deel betaald uit de collecte opbrengst. 

Vermist knuffeltje
Een donkerbruin aapje met oranje kraal-
oogjes, is ruim 30 jaar oud.  Half oktober 
verloren op/rond parkeerplaats Kids So-
ciety Erica t.h.v. Weverstraat/Jacob Cat-
straat te Nuenen. Tel. 06-53101705



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

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

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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COLLECTE
In de week van 1 t/m 7 november 2015 wordt gecollecteerd door st. 
Diabetes Fonds.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 5 november 2015 
vanaf 16.00 uur in het Klooster. (LET OP: gewijzigd aanvangstijdstip) 
met een evt. vervolg op 6 november 2015 18.00 uur in de commis-
siekamer, Gemeentehuis)

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen 
ter inzage in het Gemeentehuis. Onderwerpen zijn onder andere:
•	 Tijdelijke	 Vangnetregeling	 2015	 Participatiewet	 tekortenanalyse	

en reductiemaatregelen Gemeente Nuenen (poho Weijmans) 
•	 Vaststellen	van	de	programmabegroting	2016,	de	meerjarenbe-

groting 2017-2019 (poho Pernot)
•	 Vaststellen	belastingverordening	2016	(poho	Pernot)

Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken 
van het spreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 2631679 of email 
griffie@nuenen.nl
De raadsvergadering is live te volgen via www.omroepnuenen.nl/tv/
livestream en terug te kijken via www.nuenen.nl/UitzendingenRaad

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 18	oktober	2015	 Van	Brunschothof	50,	5671	KH		-	het	vestigen	
   van een pedicurepraktijk (RO, afwijken van 
   de bestemming);
•	 20	oktober	2015	 Rutger van Erplaan 8, 5671 CZ - het verbouwen
   van de woning (BOUW);
•	 22	oktober	2015	 Moorven	2,	5674	XE	-	het	uitbreiden	van	het	
   bedrijfsgebouw ten behoeve van de huisvesting 
   van migranten (BOUW en RO, afwijken van 
   de bestemming);

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemees-
ter	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	Evers	voor	het	organiseren	van	carnavalsacti-

viteiten in de periode van 5 tot en met 9 februari 2016 op het ter-
rasgedeelte aan de voorzijde van restaurant Goesting, Park 61 
d.m.v. het plaatsen van een tent en parasolbar;

•	 Aanvrager:	De	heer	D.	van	Santvoort	(De	Koffiedrinkers)	voor	het	
doen van een melding op grond van de Drank- en Horecawet in 
verband met de wijziging van de horeca-inrichting aan Berg 38 
door het vervallen van het terras “Lindeboom”; 

•	 Aanvrager:	V.O.F.	Boersma-Sterrenberg	voor	het	innemen	van	twee	
standplaatsen tijdens de carnavalsdagen in Nuenen met een oud-
hollandse gebakkraam resp. een suikerspin/popcorn- en zoetwa-
renkraam in de periode van 5 tot en met 9 februari 2016.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en 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, 29 oktober 2015

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:
•	 Laar	17,	5674	RC	-		 het plaatsen van een dakkapel en wijzigen van 
   kozijnen en gevels, verlengd tot 7 december 
   2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen is 
verzonden op:
•	 22	oktober	2015	 Parkhof	3,	5671	EX	-	het	wijzigen	van	het	gebruik	
   ten behoeve van het vestigen van een horeca-
   bedrijf (RO, afwijken van de bestemming);
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10000, 
5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

PUBLICATIE
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 20 oktober 2015 het hogere waarde besluit in 
ontwerp heeft vastgesteld. 

De aanvraag
Op 25 augustus 2015 is een aanvraag om een hogere waarde voor de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingekomen. De aanvraag 
heeft betrekking op de geluidbelasting van circa 25 appartementen 
in een reeds bestaande loods aan de Collse Hoefdijk 26 te Nuenen. 
Voor	10	appartementen	wordt	een	ontheffing	aangevraagd.	De	ove-
rige appartementen hebben een geluidbelasting die onder de voor-
keursgrenswaarde van 48 dB gelegen is.

Tervisielegging
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 
vanaf x september 2015  gedurende zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen 
en Openbare Ruimte. Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar op de 
gemeentelijke website, www.nuenen.nl
De balie is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Tegen betaling van leges 
kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen bij ons college gedurende de termijn van 
ter inzage legging schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het 
ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, 
Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling 
kenbaar worden gemaakt bij de heer G. Koops van de afdeling Ont-
wikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631646).
Alleen belanghebbenden die tijdig (schriftelijk of mondeling) zienswij-
zen hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen 
later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, tenzij wordt aangetoond, dat men redelijkerwijs daartoe 
niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van 
het voornemen.

Nuenen, 29 oktober 2015
Burgemeester en wethouders Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerp-omgevingsvergunning Collse Hoefdijk 26 gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op:
•	 20		oktober	2015	besloten	in	beginsel	medewerking	te	verlenen	aan	

een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
logiesgedeelte voor het huisvesten van seizoenarbeiders in een be-
drijfsgebouw bij een tuinbouwbedrijf op het perceel plaatselijk 
bekend Collse Hoefdijk 26 kadastraal bekend gemeente Nuenen, 
sectie C, nummer 3846. De ontwerp - omgevingsvergunning volgt 
de procedure van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo. Het ver-
zoek is geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0047.

Het college heeft de gemeenteraad de ontwerp-omgevingsvergunnin-
gen voorgelegd. De gemeenteraad heeft op 20 mei 2014 besloten een 
verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van de aange-
vraagde omgevingsvergunningen af te geven 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring van geen beden-
kingen liggen met ingang van vrijdag 30 oktober 2015 voor eenieder 
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2, 5671 CK Nuenen. U kunt de ontwerp- omgevingsvergun-
ningen en verklaringen van geen bedenkingen inzien tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis.

Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl.
De ontwerp omgevingsvergunning ‘Collse Hoefdijk 26’ kan recht-
streeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
OVCollseHoefdijk26-C001

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

Nuenen, 29 oktober 2015
Burgemeester en wethouders Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Wijzigingsverzoek begrenzing ecologisch hoofdstructuur als onder-
deel van ontwerpbestemmingsplan “Pastoorsmast 3 en 5”.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 36.5 van de provinciale 
Verordening	ruimte	2014,	bekend	dat	zij	als	onderdeel	van	het	ont-
werpbestemmingsplan ‘Pastoorsmast 3 en 5’ een verzoek bij gedepu-
teerde staten hebben ingediend tot wijziging van de begrenzing van 
de ecologische hoofdstructuur in deze provinciale verordening met 
toepassing	van	de	saldobenadering	(art	5.4	Verordening	ruimte).	Dit	
verzoek ligt met ingang van 30 oktober 2015 gedurende vier weken 
voor een ieder ter inzage ligt.

Het wijzigingsverzoek
Momenteel zijn op het perceel Pastoorsmast 3 en 5 twee bedrijven 
gevestigd, te weten een dienstverlenend bedrijf op het gebied van cul-
tuurtechnische werken en grondverzet, en een slipschool. Met het 
nieuwe bestemmingsplan wordt (op termijn) de opheffing van de 
slipschool beoogd. Het vrijkomende terrein van de slipschool wordt 
deels toegevoegd aan het dienstverlenende bedrijf, dat daarmee mo-
gelijkheden tot uitbreiding krijgt, en deels teruggegeven aan de natuur.

Terinzageligging
Het wijzigingsverzoek kan op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen worden ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar als on-
derdeel van het ontwerpbestemmingsplan ‘Pastoorsmast 3 en 5’ via 
de landelijk site: www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenPastoor3en5-C001

In dit ontwerpbestemmingsplan is een regeling en zijn twee gebieds-
aanduidingen opgenomen teneinde de provinciale verordening aan te 
passen:

“…Artikel 10 Algemene aanduidingsregels
10.1 overig zone - in Verordening ruimte te verwijderen EHS
Ter	plaatse	van	de	aanduiding	'overig	-	in	Verordening	ruimte	te	ver-
wijderen EHS' wordt de aanwijzing als “ecologische hoofdstructuur”, 
zoals	opgenomen	in	de	Verordening	ruimte	Noord-Brabant,	van	de	
betreffende gronden verwijderd en aan te duiden als groenblauwe 
mantel. 

10.2 overig zone - in Verordening ruimte toe te voegen EHS
Ter	plaatse	van	de	aanduiding	'overig	-	 in	Verordening	ruimte	toe	te	
voegen EHS' worden de gronden aangewezen als “ecologische hoofd-
structuur”,	zoals	bedoeld	in	de	Verordening	ruimte	Noord-Brabant.	…”.

Zienswijzen
De inspraak op de beoogde wijziging van de provinciale verordening 
loopt via de gemeente.
Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het wijzigingsverzoek ken-
baar maken aan de gemeenteraad van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 
GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden ge-
maakt bij de heer A. Ras (telefoonnummer 040-2631545).

Nuenen, 29 oktober 2015
Burgemeester en wethouders Nuenen c.a.

AFVALWEETJE

Op 4 en 5 november wordt de grijze container weer opgehaald, 
voor info: afvalkalender.nuenen.nl



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

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

Voor de beste 
service en kwaliteit!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Gepaneerde
Schnitzels ................................6,50
100 gr. Peper Cervelaat + 
100 gr. Gebr. Kipfilet ................3,90

4 Duitse 
Biefstukken ...........................5,50 
"Portobello"
per stuk ............................................2,75
"Quiche Lorraine"
Uit eigen keuken!!
per stuk ............................................1,50
Runder Ribeye Reepjes
100 gram ..........................................2,20

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

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

Hollandse bloemkool
   per stuk 0,99
Champignons

per bakje 0,69
Hutspot panklaar

1/2 kilo 0,99

Kidneybonen salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 29 oktober t/m woensdag 4 november

Goudreinetten  
   hele kilo 0,99

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

100% Ambachtelijk

 

Rond de Linde  iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Acties week 44: geldig maandag 26 t/m zaterdag 31 oktober 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood
een fijn volkorenbrood op de vloer
gebakken   € 189
_____________________________________________________

Taai taai
met of zonder kandijsuiker

       5+1 GRATIS_____________________________________________________

Herfstcake
heerlijke vanillecake met een laagje
melkchocolade afgewerkt met 
chocoladekrullen en paddenstoeltjes      € 450
_____________________________________________________

Speculaasvlaai
banketbakkersroom met speculaas- 
bavarois en slagroomrozetten
Halve vlaai € 6,95    nu € 1350

DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op maandag 9 november 
organiseert Modehuis Rovers 
in de Gasterij Jo van Dijkhof 

een  damesmode verkoop.

In verband met de verbouwing 
in zorgcentrum De Akkers, zal de 

verkoop dit keer gehouden worden 
in Gasterij Jo van Dijkhof.

Tijd: 11.00 tot 14.00 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Hypnose    
you’re back in de room
Heeft u al gezien dat collega hypnotist Rinke mensen onder hypnose 
brengt, suggesties geeft en dat deze feilloos worden uitgevoerd . Dit 
is entertainment hypnose . 
Mensen kiezen hiervoor en weten wat er gaat gebeuren, na afloop 
worden alle gedane suggesties terug genomen, ze hebben er geen 
last meer van .

Bij therapeutische hypnose worden de suggesties niet teruggenomen 
maar blijven bestaan en u gaat ernaar leven en handelen .
Afvallen, stoppen met roken (je wordt een niet roker), angsten, fobie-
en, examenvrees, vliegangst, verslaving, burn out, noem maar op, dit 
is dan verleden tijd .
Ik garandeer dat u met EEN sessie van uw probleem verlost bent, 
het enige wat ik vraag is dat u het WILT en er voor OPEN staat . Wilt 
u het niet, dan kunt u niet gehypnotiseerd worden en heeft er geen 
verandering plaats .
Laat het eens gebeuren en ervaar hoe fantastisch hypnose werkt . Het 
is niet eng, je verliest de controle niet . Het is een diepe ontspanning 
en een prettige ervaring, en er heeft een positieve verandering plaats .

Hypnotherapeut René van der Valk . Lid internationale hypnose vereniging .
Bel voor info 0651-334155 of mail r .valk41 .gmail .com
Bezoek onze website www .hypnobeter .nl
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effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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Met de feestdagen zijn wij geopend vanaf 
14.00 tot 22.00 uur. Ook met "Oud en Nieuw".

Dineren à la carte. Graag van te voren reserveren.

Dhr. Sakis heet u van harte welkom!

WINTERACTIE!!
Dhr. Sakis wil u graag een gezellige 

echte Griekse avond aanbieden,
waarbij u kunt genieten van echte
Griekse mediterraanse gerechten

in Restaurant Elpida.

25% KORTING*
t/m 30 november 2015.

(* Bij inlevering van deze advertentie)
Niet geldig op afhaal.

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida

Verhuisbericht!
Op maandag 2 en  

dinsdag 3 november 
sluiten wij de winkel op  

Parkstraat 25a

Woensdag 4 november 
gaan wij weer open op 

Parkstraat 10a 
(naast groenteboer 

Riny v. Kessel)

De opening vieren wij met speciale acties!
Woensdag 4 november 
Piper-Heidsieck €29,95 

Donderdag 5 november
 Kopke gold (5 jaar) €10,95

Vrijdag 6 november 
 Sheridan’s €11,50 

Zaterdag 7 november
Highland Park 12y €37,50

Daarnaast krijgt u deze dagen bij   
aankoop een speciale attentie!

Gezocht: 
Huismeester; per direct.
Handige, gezonde, flexibele gepensioneerde 

jongeman. Humoristisch, geordend en 
in bezit van rijbewijs B+E.

www.gardenworld.nl  040-2859359

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Keizershof / wijk Puyven

 (± 190 kranten)  (± 160 kranten) 
Ben je bereid om elke donderdag ons blad te 

bezorgen? Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten, bel dan even: 

040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE



Winkelcentrum
KERNKWARTIER
feliciteert KiK

met de opening

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Bloemsierkunst
Fleur-Inn

__MODE __Sanders

Chris Vogels
keurslager

SCHOENSERVICE
EEF IMMING

ASV Automobielbedrijven B.V.
Eindhoven Hugo van der Goeslaan 49, 5643 TX, tel. 040 - 249 49 49. info@asv.nl
Veghel Heuvelplein 3, 5463 XG, tel. 0413 - 31 77 77. www.asv.nl, info@asv.nl 

*  5 jaar garantie bestaat uit 2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar SterGarantie. ASV Deals betreffen nieuwe auto’s  
voorzien van een kenteken. Prijzen zijn inclusief rijklaar maken. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. OP=OP.

A 200 Prestige Automaat
Met o.a.: 17” LM, leer, comand navi, 
xenon, panorama, climate. 

Van € 50.294,-

Rijklaar voor  € 44.459,-

A 180 AMG
Met o.a.: 18” LM, AMG, navi, xenon, park.ass.

Van € 39.262,-

Rijklaar voor  € 33.927,-

B 180 AMG Automaat
Met o.a.: 18” LM, AMG, leer, navi, LED, 
mem. stoel, alarm.

Van € 43.613,-

Rijklaar voor  € 40.173,-

A 180 Style
Met o.a.: 16” LM, navi, xenon, park.ass.

Van € 35.965,-

Rijklaar voor  € 30.629,-

CLA 180 AMG Automaat
Met o.a.: 18” LM, AMG, navi, xenon, panorama, 
climate.

Van € 46.624,-

Rijklaar voor  € 43.184,-

B 180 CDI Lease Edition
Met o.a.: 16” LM, navi, xenon, park.ass.

Van € 35.000,-

Rijklaar voor  € 30.959,-

ASV Deals – Buy & Drive!
Profiteer nu bij ASV Mercedes-Benz Eindhoven en Veghel van de scherp geprijsde  
ASV Deals. Dat zijn nieuwe auto’s uit voorraad met een hoog oplopend voordeel.  
Bovendien ontvangt u nu bij aanschaf van een A-, B-, CLA- of GLA-Klasse uit voorraad, 
standaard 5 jaar garantie*.

• Snel rijden
• 5 jaar garantie
• Zeer compleet uitgerust
• Hoog oplopend voordeel
•  Inclusief kosten rijklaar maken

Kijk op www.ASVdeals.nl voor ruim 40 andere ASV Deals!
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B 180 CDI Lease Edition
Met o.a.: 16” LM, navi, xenon, park.ass.

Van € 35.000,-

Rijklaar voor  € 30.959,-

ASV Deals – Buy & Drive!
Profiteer nu bij ASV Mercedes-Benz Eindhoven en Veghel van de scherp geprijsde  
ASV Deals. Dat zijn nieuwe auto’s uit voorraad met een hoog oplopend voordeel.  
Bovendien ontvangt u nu bij aanschaf van een A-, B-, CLA- of GLA-Klasse uit voorraad, 
standaard 5 jaar garantie*.

• Snel rijden
• 5 jaar garantie
• Zeer compleet uitgerust
• Hoog oplopend voordeel
•  Inclusief kosten rijklaar maken

Kijk op www.ASVdeals.nl voor ruim 40 andere ASV Deals!

ASV Automobielbedrijven B.V.
Eindhoven Hugo van der Goeslaan 49, 5643 TX, tel. 040 - 249 49 49. info@asv.nl
Veghel Heuvelplein 3, 5463 XG, tel. 0413 - 31 77 77. www.asv.nl, info@asv.nl 

*  5 jaar garantie bestaat uit 2 jaar fabrieksgarantie en 3 jaar SterGarantie. ASV Deals betreffen nieuwe auto’s  
voorzien van een kenteken. Prijzen zijn inclusief rijklaar maken. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. OP=OP.

A 200 Prestige Automaat
Met o.a.: 17” LM, leer, comand navi, 
xenon, panorama, climate. 

Van € 50.294,-

Rijklaar voor  € 44.459,-

A 180 AMG
Met o.a.: 18” LM, AMG, navi, xenon, park.ass.

Van € 39.262,-

Rijklaar voor  € 33.927,-

B 180 AMG Automaat
Met o.a.: 18” LM, AMG, leer, navi, LED, 
mem. stoel, alarm.

Van € 43.613,-

Rijklaar voor  € 40.173,-

A 180 Style
Met o.a.: 16” LM, navi, xenon, park.ass.

Van € 35.965,-

Rijklaar voor  € 30.629,-

CLA 180 AMG Automaat
Met o.a.: 18” LM, AMG, navi, xenon, panorama, 
climate.

Van € 46.624,-

Rijklaar voor  € 43.184,-

B 180 CDI Lease Edition
Met o.a.: 16” LM, navi, xenon, park.ass.

Van € 35.000,-

Rijklaar voor  € 30.959,-

ASV Deals – Buy & Drive!
Profiteer nu bij ASV Mercedes-Benz Eindhoven en Veghel van de scherp geprijsde  
ASV Deals. Dat zijn nieuwe auto’s uit voorraad met een hoog oplopend voordeel.  
Bovendien ontvangt u nu bij aanschaf van een A-, B-, CLA- of GLA-Klasse uit voorraad, 
standaard 5 jaar garantie*.

• Snel rijden
• 5 jaar garantie
• Zeer compleet uitgerust
• Hoog oplopend voordeel
•  Inclusief kosten rijklaar maken

Kijk op www.ASVdeals.nl voor ruim 40 andere ASV Deals!
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

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

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

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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PUBLICATIE
De Beleidsregels nadeelcompensatie kabels en leidingen Nuenen C.A. 2015

Op 26 mei 2015 heeft het college van de gemeente Nuenen c.a. besloten de Beleids-
regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Nuenen C.A. 2015 vast te stellen. 
Vanaf deze datum worden de beleidsregels ook gehanteerd. De beleidsregels hebben 
betrekking op het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen als gevolg van 
activiteiten van de gemeente in openbaar gebied. Dit zal dus meestal zijn bij het 
vernieuwen van riolering en/of bij reconstructies. Door het toepassen van de beleids-
regels worden de vergoedingen aan de nutsbedrijven: 
•	 Gereguleerd:		 voor	iedereen	gelden	dezelfde	regels;	
•	 Gestructureerd:		 welke	kosten	worden	vergoed;	
•	 Gelimiteerd:		 kabels/leidingen	jonger	dan	5	jaar	volledige	
   vergoeding, daarna gedurende 10 / 25 jaar  
   aflopend naar 0% vergoeding.

Het besluit ligt vanaf heden gedurende vier weken ter inzage bij de balie in het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 

Nuenen, 29 oktober 2015

PUBLICATIE
Bekendmaking anterieure overeenkomst inzake project (zorg)woningenbouwloca-
tie de Vank (Kerkstraat 3, 5 en 7 te Nuenen).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken ter voldoening 
aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat 
er een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Nuenen c.a. enerzijds 
en de besloten vennootschap m.b.a. Banbouw Projekten BV anderzijds, ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen bouw van 22 vrije sector 
woningen en 32 sociale huurwoningen (i.c. zorgwoningen) op het perceel Kerkstraat 
3, 5 en 7 (de Vank).

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt 
vanaf 30 oktober 2015 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure 
overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Binnen genoemde termijn kan tijdens openings-
tijden kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure over-
eenkomst bij de receptie van het gemeentehuis. 
Deze kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke internetsite: www.nuenen.nl

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden in-
gediend.

Nuenen, 29 oktober 2015

Sinterklaas in Gerwen

Feest in de tent
Dankzij CV De Narre-Kappen kan de 
Sinterklaasmiddag weer plaatsvinden in 
de feesttent, zodat de Sint alle kinderen 
in één keer kan ontvangen. Om 11.30 
uur is Sinterklaas in de tent aanwezig. 

Voor alle kinderen die in het bezit zijn 
van een kaartje voor deze middag is er 
natuurlijk een cadeautje. Om 13.30 uur 
wordt er voor de jeugd van 10 t/m 12 
jaar weer een film gedraaid in gemeen-
schapshuis D’n Heuvel. 

Op zondag 22 november zal Sinterklaas weer zijn jaarlijks bezoek brengen 
aan Gerwen. Vanaf 11.00 uur maakt de Sint, vergezeld door ‘Drumfanfare 
Jong Leven’, een korte rijtoer door Gerwen. Natuurlijk mogen alle kinderen 
hierbij aansluiten! De route voert van De Huikert, via de Heilig Kruisgildel-
aan, Van den Waarsenburglaan, Van Kemenadelaan, Laar, Akkerstraat en 
Gerwenseweg naar de grote feesttent op D’n Heuvel. 

Toegangskaartjes
Vanaf 1 november gaan de leden van 
de Stichting Sint Nicolaasactiviteiten 
weer langs de deuren in Gerwen met 
de toegangskaartjes voor de Sinter-
klaasmiddag en de filmvoorstelling. 
Hierbij zal ook om een vrijwillige bij-
drage worden gevraagd, zodat de Sin-
terklaasactiviteiten weer mogelijk 
gemaakt kunnen worden. Hebt u de 
leden van de Stichting gemist aan uw 
deur? Dan zijn de kaartjes alsnog te 
verkrijgen bij Femke Mol, Huyakker 
16 in Gerwen.

Zorgbureau Met Meij van Marion Meijvis

“Ik kijk liever naar wat 
kinderen wél kunnen”
Door Edwin Coolen

“Als groepsleerkracht zag ik dat er door de invoering van het passend on-
derwijs nieuwe behoeftes ontstonden bij kinderen en hun ouders, school-
besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Ik wil kinderen graag 
begeleiden en ondersteunen zodat elk kind, elk met zijn eigen kwaliteiten 
en uitdagingen, optimaal tot zijn recht komt”, zegt Marion Meijvis uit 
Nuenen.

Daarom is ze sinds kort voor zichzelf 
begonnen: zorgbureau Met Meij. “Ik 
bied individuele begeleiding en onder-
steuning aan kinderen, jongeren en 
(jong)volwassenen op basis van een 
Persoonsgebonden Budget (PGB) of 
Zorg in Natura (ZIN). Daarbij kun je 
denken aan het werken aan zelfvertrou-
wen, omgangsvormen, veiligheid en 
vertrouwen, het bieden van structuur of 
het opbouwen van een sociaal netwerk.”

Het passend onderwijs werd in augus-
tus 2014 ingevoerd. Die wet legt een 
zorgplicht bij scholen; zij zijn ervoor 
verantwoordelijk om alle leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben een 
goede onderwijsplek te bieden. Marion: 
“Ik heb twaalf jaar voor de klas gestaan. 
Ik heb ook actief deel genomen aan de 
hervormingen rond de invoering van 
dat passend onderwijs. Daardoor kwam 
ik tot de conclusie dat ik me wilde spe-
cialiseren in begeleiding en ondersteu-
ning. En besloot ik om deze nieuwe weg 
in te slaan.”
“Mijn specialisme is het didactisch 
coachen en het coachen van executie-
ve functies. Executieve functies zijn 
het vermogen om dingen te organise-
ren, te focussen en impulsen onder 
controle te houden. Deze functies spe-
len een sleutelrol in het gedrag van 
kinderen en hun (school)prestaties. 
Daarmee sluit ik aan bij de onderwijs-
behoeften van het individuele kind en 
eventuele onderliggende (aandachts)
problematiek met betrekking tot het 
leren. Ook kan ik ondersteuning bie-
den bij het aanleren van de verschil-
lende leerstrategieën”, zegt Marion 
gepassioneerd.

Marion werkt graag samen maar 
hecht aan haar onafhankelijkheid: “Op 
die manier kan ik precies de hulp bie-
den zoals ik die voor ogen heb en krijgt 
de cliënt steeds met hetzelfde gezicht 
te maken. Ook geloof ik in het bena-
drukken van de kansen en positieve 
kanten die ieder kind heeft. Het komt 
er op neer dat ik kinderen wil helpen, 
gelukkiger maken. Dan is mijn werk 
geslaagd.”

Zorgbureau Met Meij is volledig ge-
kwalificeerd, beschikt over alle beno-
digde codes en is aangesloten bij onder 
andere Dommelvallei plus, waar de 
gemeente Nuenen c.a. onder valt. 
Voor meer informatie en vrijblijvend 
contact, tel. 06-53449539 of zie: 
www.metmeij.nl

Extra koopochtenden 
bij de Dorpswerkplaats
De zomer is weer voorbij, de blaad-
jes vallen, de herfst heeft zijn intre-
de gedaan. In de winkels liggen de 
pepernoten en chocoladeletters al 
in de schappen. Het duurt echter 
nog even voor het sinterklaasfeest 
gevierd wordt. 

Toch denkt men in Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats vooruit. In de 
maand november kan men er elke 
woensdagochtend (4-11-18-25 no-
vember) van 09.00 -12.00 uur en op 
zaterdag 14 november (09.00 - 12.00 
uur) terecht om er uw sinterklaas- en/
of kerstcadeautjes voor uw (klein)kin-
deren te kopen.
De traditionele kerstmarkt wordt ge-
houden op zaterdag 12 en zondag 13 
december. 

Zanggroep 
Cascade viert feest 
in Het Klooster
Zaterdag 7 en zondag 8 november 
staat zangroep Cascade uit Eindhoven 
in Theater Het Klooster in Nuenen. 
Het is feest, want Cascade bestaat dit 
jaar 30 jaar!

Wat begon als een jongerenkoor is in 
30 jaar uitgegroeid tot een volwassen 
en enthousiast popkoor. Cascade 
heeft een zeer gevarieerd repertoire 
van bekende en minder bekende (pop)
songs uit de 70’s, 80’s, 90’s en 00’s. 
Swingende liedjes, ballads of rock, 
niets is Cascade te gek! 
Na een uitverkocht Klooster in 2013, 
nodigt Cascade nu graag iedereen uit 
op hun ‘Celebration!’ om samen het ju-
bileum te vieren. Het belooft een leu-
ke, gezellige, muzikale voorstelling te 
worden, die u zeker niet mag missen!

De voorstelling op zaterdag 7 novem-
ber begint om 20.15 uur en op zondag 
8 november om 14.30 uur. Toegangs-
kaarten kosten € 10,- en zijn te reserve-
ren via de website www.hetklooster.org 
of telefonisch via (040) 284 33 99 op 
werkdagen tussen 13.30 en 17.30 uur.

Herhalingscursus reanimatie
De Nederwettense Vrouwen Vereniging organiseert een herhalingscursus reani-
matie. Deze vindt plaats op woensdag 11 november in Dorpshuis ‘De Koppelaar’, 
De Koppel 5 te Nederwetten, aanvang 20.00 uur.
Voor deze avond zijn nog enkele plaatsen vrij. De kosten bedragen € 15,-. Aan-
melden voor 4 november bij Carina van Genugten, tel. 040-2831214 of via email: 
b.vangenugten@onsnet.nu.

Gratis HIV-sneltest 
in het Catharina 
Ziekenhuis 
Tot en met vrijdag 27 november kan 
iedereen zich in het Catharina Zie-
kenhuis in Eindhoven gratis laten 
testen op HIV. Dit gebeurt met een 
sneltest die wordt afgenomen door 
een HIV-verpleegkundige van het 
ziekenhuis. De actie wordt gehou-
den tijdens de Europese Sneltest-
week. Vier op de tien mensen die 
geïnfecteerd zijn met het HIV-virus 
weten dit zelf niet. 

De HIV-sneltest wordt discreet, ano-
niem en uitsluitend op afspraak afge-
nomen. Patiënten dienen vooraf 
telefonisch een afspraak te maken via 
telefoonnummer 040-239 59 94 (kies in 
het menu voor optie 2 ‘Inwendige ge-
neeskunde’). De patiënt krijgt, om de 
anonimiteit te waarborgen, een af-
spraaknummer en wordt op de afge-
sproken tijd in de wachtkamer van de 
polikliniek Inwendige geneeskunde 
verwacht. Daar worden de patiënten 
zeer discreet opgeroepen voor de test. 
Alleen patiënten die telefonisch een af-
spraak hebben gemaakt, komen in aan-
merking voor de gratis HIV-sneltest.

Voor de test is een klein vingerprikje 
voldoende. De testuitslag is binnen 15 
minuten bekend. Tijdens het wachten 
op de uitslag blijft de patiënt bij de 
HIV-verpleegkundige in de kamer. Bij 
een HIV-positieve uitslag krijgt de pati-
ent onmiddellijk de juiste begeleiding.

In het Catharina Ziekenhuis zijn 550 
patiënten met een HIV/aids-infectie 
in behandeling. Dit aantal groeit elk 
jaar. Het behandelteam streeft naar 
het verbeteren van de kwaliteit van le-
ven van de HIV-patiënten. Daarnaast 
geeft het team scholing op afdelingen 
in het ziekenhuis en daarbuiten. 
 

In ‘Ons Tejater’
Wanneer: zaterdag 7 november, aan-
vang 20.30 uur.
Wie: Middelbare Meiden met muzi-
kaal cabaret met ‘Meiden met ballen".
Waar: Ons Tejater, theaterzaal Dorps-
huis Lieshout.
Reserveren: Tel.0499-422878 of
www.vierbinden.nl/onstejater



STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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.

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

 PUZZELHOEKWeek 44

2 9
3

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

3
1 9 5 3

2 5 6 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 marterachtig dier 6 ontzag 12 larve 13 vorstentitel 14 nummer 
16 loods 18 lusthof 19 United Nations 20 Ned. voetbalclub 22 olm 24 baardje 
25 wolvlokje 27 pl. in Friesland 29 voordeel 30 de dato 31 vlug 33 soort 
35 Verenigde Staten 37 een weinig 38 mondeling 39 kilte 40 tot en met 
41 duinvallei 42 vierhandig zoogdier 44 oude lengtemaat 45 voordat 
47 klein persoon 50 voertuig 52 pl. in Flevoland 54 pl. in Gelderland 
56 nageslacht 58 luitenant 59 schaakstuk 61 akelig 64 Japans bordspel 
65 schaapkameel 66 koraaleiland 68 aandrang 69 sierlijk.

Verticaal: 1 pl. in Duitsland 2 namiddag 3 baal 4 plan 5 ontkenning 
7 plechtige gelofte 8 vlek 9 metalen staafje 10 bijwoord 11 gevechtswagen 
15 opbrengst 17 metaal 18 pl. in Gelderland 19 omstandig 21 compagnon 
23 ontzag 24 Sovjet-Unie 26 public relations 27 naaigerei 28 boord 
29 Nederlandse Spoorwegen 30 aanwijzend vnw. 32 wees gegroet 
34 op de wijze van 36 sukkel 41 titel 43 paardenkracht 46 boom 48 barenspijn 
49 snelle loop 51 als onder 52 geestdrift 53 Chinees gerecht 55 vleesgerecht 
57 schoorsteenzwart 59 deel v.d. week 60 persoon 62 paling 63 kraakbeenvis 
65 Chinese munt 67 bergplaats.

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

F L A T E R H E E L A L

S A R M E V O E T S

T A P E K T V A F L A T

A L T E P E E L I

A M O K G A P E N S T A F

F P R I E M L E N T E T

E E N R E E

A B E T O N O T T E R D

F O R T T E X A S L E V E

V E E E L S E E M

A R I A O F E E E B R O

L E R G O N E R O N

S N A A K S S T R A K S

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

Oplossingen wk 43
L E G A T O R K A V M P

E J A S Z A K P R I V E

J K E O K G N I N O H N

K A B I N E T S N O T A

U P R I M E U R O L M V

L E S S A L K I I E E E

P R D F B O Z I O T I L

K T E E M O K P E C S E

R E I L L O C L E R A P

I G L D J E T L A G P I

E R E M M U N L U N E S

K R O M P R A A T E T L

KAMPERFOELIE

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.

ABUIS
AUTORIT
DAADKRACHTIG
DESEM
DONAU
FOBIE
GRIND
IBERIE
KABEL
KORFBALCLUB
LAAGTERECORD
LAXEERPIL
LEEUW
MAATREGEL
MUGGEN
NADER
NEVADA
PINTJE
PLOOI
REIKEN
SAMEN
SCHOFT
STEEN
STOEP
VERPLEGING
WILLEKEUR
WITJE

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 42, Mw. I. Slegers, Nuenen.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

Garage sale
Oude inboedels, meubels, lampen, serviesgoed, boeken en 
veel andere spullen voor binnen en buiten.  Het is eigenlijk 

te veel om te benoemen, dus kom zelf een kijkje nemen!  

Zaterdag 31 oktober 2015 van 10.00 tot 15.00 uur
Adres: Nieuwe dijk 1 in Gerwen

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

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

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

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

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.

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

1 NOVEMBER MEGA 
VLOOIENMARKT Ten-
nishallen Eindhoven noord. 
9 tot 16 uur. Vijfkamplaan 
12 Eindhoven. € 2 p.p. 
220 kramen bomvol! 06-
20299824.

ZONDAG 8  NOV. 
GROTE SPIRITUELE 
BEURS 11.00-17.00 uur 4 
gratis lezingen. 1e om 11.30 
uur, Den Heuvel, Heuvel 2 
Mierlo. Entree € 5,-. Kor-
tingsbon op www.stichting-
deva.nl

Vraag ’t aan Wannes

Hoe kan ik mijn 
gebitsprothese 
goed onderhouden?

Uw gebitsprothese moet goed onderhouden worden. Dat 

doet u voor een deel zelf, maar een jaarlijkse controle door 

een tandprotheticus is zeker zo belangrijk. Zo voorkomt u 

dat uw prothese los gaat zitten of juist gaat knellen.

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

Parkstraat 31 | Tel. 040 - 780 22 32 
info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

TE HUUR IN GERWEN 
Op afgesloten terrein. 2x 
Garage’s  5,85 x 2,85 m., di-
rect aanvaardbaar. Opslag-
ruimte ca. 90 m2 m.i.v. 1-2-
2016. Info: 06-13320300.

AUTO-, OLDTIMER-, 
MOTORSTALLING Bin-
nen, droog en afgesloten. 
W. Goossens. Vaarle 8. 
Tel. 040-2831509.

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage NIEUW! Kleine 
Pedicure behandeling € 15,- 
Ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren). 
KADOTIP: Kadobonnen 
te verkrijgen. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

GARAGE-SALE ZATER-
DAG 31 OKTOBER van 
11.00 uur tot 15.00 uur 
o.a.  boeken, kleding, elek-
trisch gereedschap, sneeuw-
kettingen, tafelvaatwasser, 
fietsenrek, skeelers, ijshoc-
keyschaatsen, stoelen en 
snuisterijen. De Spijkert 9  
Nuenen (Eeneind). Tel. 06-40 
03 04 72.

GRIEKS RESTAURANT 
ELPIDA vraagt vrouwelijke 
medewerkers voor in de be-
diening (leeftijd 18-30 jaar) 
met ervaring. Persoonlijk sol-
liciteren bij Grieks Restaurant 
Elpida, Dhr. Sakis, Parkstraat 
8, 5672 GG Nuenen, tussen 
11.00 en 15.00 uur.
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De Dassenburcht 5 jaar
Waar eens een kerk stond aan het Andriesplein, staat nu een bruisende 
basisschool: De Dassenburcht. En deze school vierde afgelopen week haar 
vijfjarig bestaan. Het was een groot feest in groep 1 t/m 8.

Dat begon met een bezoek van alle 
klassen aan Dierenrijk. Daar kregen ze 
een rondleiding en mochten helpen 
bij het voeren van de dieren. In de 
loop van de week hebben de kinderen 
razend enthousiast de mooiste knut-
selwerken rondom het thema ‘dieren’ 
gemaakt van verschillende materialen. 
Vooral de das was favoriet!
En bij feest hoort taart dus mochten 
alle kinderen cake of taart versieren 
om op de feestdag van te smullen. Er 
werd een speciaal schoollied geleerd 
en tot slot werden alle kunstwerken 
tentoongesteld.
Als klap op de vuurpijl was er een 
prachtig slot op donderdag 22 okto-
ber. De geschiedenis van Basisschool 
De Dassenburcht werd door juf Lucia 
in vogelvlucht gepresenteerd. Ze leg-
de ook uit waarom we eigenlijk De 
Dassenburcht heten. “In Nuenen zijn 

verschillende dassenburchten. Een 
dassenburcht heeft verschillende gan-
gen en ingangen. Ook andere dieren 
zijn daar welkom, als ze de omgeving 
maar netjes houden. Zo is het ook in 
ons mooie gebouw, we spelen, leren 
en werken daar allemaal samen. Ie-
dereen voelt zich daar fijn en veilig.” 
Het verhaal eindigde met de onthul-
ling van de echte Das, die een promi-
nente plaats krijgt in hun eigen 
Dassenburcht. De kinderen zongen 
daarna het lied en vervolgens liepen 
ze in polonaise door de gangen van 
het gebouw, hun Dassenburcht.
Ouders en andere geïnteresseerden 
konden na school de kunstwerken be-
kijken die de kinderen met zoveel pas-
sie en fantasie gemaakt hadden. Met 
een goed en dankbaar gevoel kijken ze 
terug op deze prachtige week. Op naar 
10 jaar Dassenburcht!
 

ASV Mercedes-Benz introduceert 
de GLC, GLE en de GLE Coupé
De drie nieuwe SUV’s zijn te bekijken in de showroom bij ASV Eindhoven en 
Veghel. Dit zijn de sterren van de Fall Winter Collection 2015. Deze model-
len ademen luxe en comfort uit. 

De GLC is de opvolger van de GLK en 
is progressiever en atletischer dan 
ooit. Een betrouwbare reisgenoot in 
elke situatie: tijdloos en vooruitstre-
vend. De GLE is de opvolger van de 
M-klasse. Een sterk karakter met veel 
vermogen. De GLE Coupé is het meest 
expressieve en sportieve lid van de 
Mercedes-Benz SUV-familie. Het is 
een ultiem sportieve coupé met alle 
voordelen van een SUV.
Bij ASV staan er niet alleen nieuwe 
personenauto’s in de showroom. Het 
Occasion Center, met ruim 150 Ster-

Occasions, zit ook bij ASV Eindhoven 
in het markante pand aan de Hugo van 
der Goeslaan 49. 
Op www.asv.nl zijn alle auto’s te be-
kijken, nieuw en gebruikt.

Inloopweek Kindcentrum   
De Nieuwe Linde
In de week van 9 november zijn alle ouders en andere belangstellenden 
van KC De Nieuwe Linde aan de Vrouwkensakker 17 uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen in de klassen en groepen van het kindcentrum. U 
bent in deze week iedere dag van 08.30-09.15 uur welkom bij de school, de 
kinderopvang van Korein en de peuterspeelzaal in het gebouw. 

Iedereen die nog een nieuwe school 
zoekt, kan een activiteit komen bijwo-
nen in de groep. Het is voor iedereen 
leuk en interessant om de dagelijkse 
bezigheden van kinderen en leer-
krachten te mogen meebeleven. Voor 
de kinderen is het een mooie gelegen-
heid om samen met hun ouders in de 
groep te zitten. De ouders van de 
school hebben de mogelijkheid om 
aan te geven wanneer zij een activiteit 

willen bezoeken. Intekenlijsten han-
gen bij de klaslokalen. 
Wie een rondleiding door de school op 
prijs stelt kan een afspraak maken met 
de directeur die u graag alles over het 
kindcentrum vertelt. Hij is in de week 
van 9 november ook iedere ochtend 
aanwezig om rondleidingen te verzor-
gen. Mail naar info@kindcentrumde-
nieuwelinde.nl of bel naar. Tel: 2838671.
www.kindcentrumdenieuwelinde.nl

‘Raar, maar waar’ op St. Jozefschool
Alle leerlingen van Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten waren al 
een tijdje bezig met de voorbereidingen. Op vrijdag 23 oktober was het zo-
ver! De leerlingen konden hun kunsten vertonen tijdens het ‘Open Podium’. 
Het thema van de Kinderboekenweek ‘raar, maar waar’ kwam regelmatig 
naar voren.

Het allereerste optreden was dat van 
groep 4-5-6 met een eigen vertolking 
van het vrolijke Russische lied Nima-
naja. Ze waren binnen erg warm ge-
kleed, raar maar waar! Groep 1-2-3 
vertelde het spannende verhaal van 
Tip de Muis die op het einde gelukkig 
weer werd gevonden. Ook vertelden 
de leerlingen het verhaal dat anders 
ook heel leuk kan zijn.
Hoe kan je een prikker door een bal-
lon steken terwijl deze heel blijft? Dat 
en meer, zag het publiek gebeuren bij 
de proefjes die groep 7-8 deed. Groep 
7-8 had een hele mooie dag en dat was 
te zien in de vrolijke ‘lipdub’ die ze 
hadden ingestudeerd. Deze ‘lipdub’ is 
ook te zien op de site van de school: 
www.sintjozefnederwetten.nl.

Naast de groepsoptredens waren er 
ook nog een aantal speciale optredens. 
Zo vertoonden Linda, Pleun en Anouk 
hun atletische kunstjes. Fenne, Femke 
en Nienke zongen en dansten enthou-
siast op ‘MooiBoy’. En Niek verbaasde 
iedereen met zijn goocheltruc. Het 
was raar, maar waar!

Als afsluiting van de voorstelling, 
maar ook als afsluiting van de Kinder-
boekenweek zongen alle leerlingen 
het lied: ‘raar, maar waar’. Alle leerlin-
gen hadden zelf een eigen, helemaal 
ingebonden, leesboek gemaakt. Deze 
werden aan het einde van de voorstel-
ling gepresenteerd, waarna iedereen 
de mooie boeken mocht bewonderen.

Het was een beetje een rare, maar wa-
re, en erg leuke ‘Open Podium’.
De St. Jozefschool bedankt iedereen 
die aan deze super voorstelling heeft 
meegeholpen! 
www.sintjozefnederwetten.nl

Opbrengst collecte 
Brandwonden-
stichting € 4346,75
De opbrengst van de collecte van de 
Nederlandse Brandwondenstichting 
heeft in 2015 in Nuenen een bedrag 
opgeleverd van € 4346,75.

Het bedrag werd opgehaald in de 
wijken:
5671 € 634,29
5672 + Eeneind € 1240,04
5673 € 1573,26 en 
5674 Gerwen/Nederwetten € 899,16.

Helaas is een gebrek aan beschikbare 
collectanten de grootste oorzaak van 
de grote terugloop van opbrengsten. 
Hierdoor is er dit jaar weer in veel wij-
ken niet gecollecteerd.
Hopelijk melden zich nu spontaan 
nieuwe collectanten aan uit alle wij-
ken in Nuenen voor de collecte van 
2016 bij de heer Wim Baselmans (040-
284 07 80), dan is dat probleeem voor 
de komende jaren mogelijk opgelost. 
Ze vragen uiteindelijk slecht 2 uurtjes 
per jaar hiervoor (bijv. een avond van 
17.30 tot 19.30 uur). 
Voor allen die de collectant gemist 
hebben, is er nog een mogelijkheid om 
toch een kleine bijdrage te geven aan 
de Nederlandse Brandwonden Stich-
ting door te SMS-en: BRAND naar 
4333. Hierdoor wordt er slechts € 1,50 
van uw beltegoed afgeschreven.
Vooral wil de Nederlandse Brandwon-
den Stichting alle gulle gevers in Nuenen 
hartelijk danken voor hun geweldige bij-
drage en alle collectanten bedanken 
voor hun inzet dit jaar. In 2016 rekenen 
ze weer op hun inzet en uw bijdrage aan 
de collecte.

Steun ons 
in de strijd 

tegen littekens!
geef op 

20.21.22

www.brandwondenstichting.nl

Fancy Fair 
Op zaterdagmiddag 7 november zal er 
een Fancy Fair worden gehouden in 
‘De Regenboog’ (Sportlaan 5). De op-
brengst daarvan is helemaal bestemd 
voor opgroeiende jongeren zowel 
dichtbij (Stichting Leergeld, Nuenen) 
als veraf (Talent Foundation, Kenia) 
om hen te helpen volwaardig mee te 
doen bij het volgen van onderwijs. 
Ook de lezers van Rond de Linde zijn 
op 7 november van harte welkom!
Om de Fancy Fair tot een succes te 
maken kunt u nu al een bijdrage leve-
ren door de boeken die u niet meer 
leest en uw oude Cd’s ter verkoop aan 
te bieden! 

U kunt de boeken en Cd’s afgeven in 
‘De Regenboog’ op:
•	 zaterdag	31	oktober	
 tussen 10.00-12.00 uur; 
•	 dinsdag	3	november	
 tussen 19.00-20.00 uur; 
•	 woensdag	4	november	
 tussen 19.00-21.00 uur.
Bij voorbaat dank!

Zin en onzin van beleggen
“Beleggen? Dat is zo ingewikkeld.” Of: “Het duurt zo lang voor je er voor-
deel van hebt.” Mensen met spaargeld denken weleens aan beleggen, zeker 
nu de spaarrente relatief laag is. Maar onbekendheid en vooroordelen ma-
ken dat zij zich er niet verder in verdiepen. Terwijl het zinnig kan zijn een 
goede afweging te maken tussen sparen en beleggen.

“De Rabobank wil geïnteresseerden 
graag helpen inzicht te krijgen in de 
zin en onzin over beleggen”, zegt Jac 
van Zeeland, accountmanager Private 
Banking. “We zien dat klanten wel in-
teresse hebben, maar moeilijk de stap 
durven zetten. Ze weten niet goed 
welk risico ze nemen en vragen zich af 
of de bank het niet allemaal mooier zal 
voorspiegelen dan het is. Dat is heel 
begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook 
jammer. Beleggen kan een goede optie 
zijn voor mensen die spaargeld heb-
ben waar zij niet op korte termijn over 
willen beschikken.”

Informatieavond maandag 2 november
Voor die spaarders organiseert Rabo-
bank Dommelstreek een vrijblijvende 
informatieavond over beleggen op 
maandag 2 november 2015 om 18.30 
uur in het Ontmoetingscentrum, Laan 
der 4 Heemskinderen 7 te Geldrop. 
Aan de hand van stellingen, filmpjes, 
feiten en ervaringen krijgen bezoekers 
inzicht in de zin en onzin van beleggen. 
Geïnteresseerden kunnen zo in 2 uur 
zelf ontdekken of zij beleggen een goe-
de optie vinden voor hun spaargeld.
Aanmelden kan via www.rabobank.
nl/beginnenmetbeleggen

‘Het glibberige amfibieënland’
Jeanne Soetens en Bert Vervoort zullen op dinsdag 3 november bij IVN 
Nuenen het werk van de Natuurwerkgroep Liempde in beeld brengen. De-
ze presentatie gaat voor het grootste deel over boomkikkers.

Natuurwerkgroep Liempde inventari-
seert jaarlijks boomkikkers voor het 
Brabants Landschap. Zij laten je mee-
genieten van deze amfibieën die op-
nieuw kort bij huis en op verschillende 
plaatsen in Nederland te zien zijn. 
Naast boomkikkers zullen zij opna-

mes laten zien van de knoflookpad, 
rugstreeppad en diverse soorten sala-
manders.
Plaats: IVN-ruimte in Het Klooster
Aanvangstijd: 20.00 uur
De ruimte is beperkt tot maximaal 50 
personen. Info: 040-2421423
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Baby op komst?
Nieuwe ouders krijgen te maken met een hoop veranderingen. Je hebt vra-
gen, je zoekt informatie over opvang, voeding of de verzorging van je pas-
geboren kindje. En, je wilt je kunnen oriënteren op de manier waarop jij 
wilt bevallen. Herkenbaar? Kom dan naar de Kraammarkt die op 14 novem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop wordt 
georganiseerd. 

Kraammarkt
Deze markt biedt je de kans om op een 
ontspannen manier informatie te ver-
zamelen en je te oriënteren op allerlei 
producten rondom zwangerschap, be-
vallen en de eerste maanden na de ge-
boorte. 

Er zijn medewerkers van Geboortecen-
trum Anna en Zuidzorg aanwezig die je 
graag te woord staan en jouw vragen over 
bevallen en borstvoeding beantwoorden. 
Diverse organisaties demonstreren prak-
tische en leuke kraamproducten of kun-
nen jou informeren over het aanbod aan 
kraamzorg. 

Tijdens de gezellige kraammarkt kun 
je met je baby of zwangere buik op de 
foto waarbij je kans maakt op een gra-
tis mini fotoshoot! Je kunt deelnemen 

aan een draagdoek workshop en de 
nieuwste positiekleding bekijken tij-
dens een tweetal modeshows. Je kunt 
een lezing Dunstan babytaal bijwonen 
en tussen 10.00 en 13.00 uur een klei-
ne belly paint laten maken.

Wees welkom
Kortom, er is voor ieder wat wils. Ook 
voor aanstaande opa’s, oma’s, broertjes, 
zusjes, tantes en ooms is er van alles te 
vinden en te beleven. Je bent van harte 
uitgenodigd op zaterdag 14 november 
in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop 
(Bogardeind 2). De toegang is gratis en 
vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer informatie over het programma 
en een overzicht van alle aanwezige 
stands is te vinden op:
www.st-anna.nl/kraammarkt Geboortecentrum.

bijzonder aangenaam.
“Wat een bijzonder moment om papa en mama te 
worden. En heel fijn om na de bevalling meteen 
als gezin bij elkaar te kunnen zijn. Het Anna heeft 
ons met haar Geboortecentrum hiervoor de kans 
gegeven. Een fijne plek waar wij de eerste dagen 
van elkaar konden genieten. De hele nacht mocht 
ik bij mijn partner en kind blijven. Ik kon Tim op mijn 
borst leggen zodat mama ook even kon rusten. Wat 
een gastvrijheid en rust. Bijzonder prettig om het 
vertrouwen te voelen dat alles onder controle is en 
de juiste zorg voor handen als dat nodig is. Het gaf 

ons ontzettend veel rust en een fijne start van ons 
nieuwe leven samen…” 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen in staat 
stellen maximaal van elkaar en het (nieuwe) leven 
te genieten. Anna. Liefde voor leven.

Geboortecentrum Anna is een samenwerking tussen 
het St. Anna Ziekenhuis en de Verloskundigenkring 
Strabrecht - www.verloskundigenkringstrabrecht.nl

Meer informatie: 
www.st-anna.nl/geboortecentrum

Locatie: St. Anna Ziekenhuis

Kraammarkt
14 novemberLocatie: St. Anna Ziekenhuis

Kraammarkt
14 november

Locatie: St. Anna Ziekenhuis

Kraammarkt
14 november

 

Tweede team Wettenseind 
kampioen donderdagcompetitie
Afgelopen donderdag is het tweede team van TV Wettenseind ongeslagen kampioen 
geworden tijdens de donderdagavond competitie. Op de foto het team in de nieuwe 
gesponsorde kleding van GH schilderwerken en Schoonheidssalon Beauty & You.

Wettenaar Piet van Genugten 
winnaar tweede rik avond

Rikken bij de 
Supportersclub 
RKSV Nuenen 
Was er vorige week al een sfeervol-
le ambiance in het spelershome 
van de RKSV Nuenen ook deze 
week kon de organisatie met een 
tevreden blik terug zien op weer 
een zeer geslaagde avond. Een zes-
tal nieuwe spelers had zich aange-
meld voor deze avond met de 
opmerking wij gaan het wel even 
maken. Later bleek dat toch iets te-
gen te vallen. 

Er werd zowel voor als na de pauze fel 
en sportief gestreden voor de hoofd-
prijs met op het einde geen grote uit-
schieters, het was Piet van Genugten 
die de pauze inging als leider met een 
score van 63 punten. 

Na de pauze werd de strijd nog wat fel-
ler en het was Piet van Genugten die 
met een mooie score van 94 punten 
zijn puntentotaal nog wat aanscherpte 
en de eerste prijs, een waardebon in de 
wacht wist te slepen voor Ad Vogels, 
die met goed spel en een score van 84 
punten, de tweede prijs voor zich op-
eiste.

De hoofdprijs bij de loterij, een waar-
debon, werd deze week gewonnen 
door Rinus van Gastel.

Uitslag vrijdag 23 oktober 2015
 1 Piet van Genugten 94 punten
 2 Ad Vogels  84 punten
 3 Rene van de Berg  60 punten
 4 Jan Berteling  59 punten
 5 Gerard van Orsouw 57 punten
 6 Peter de Louw 53 punten
 7 Ruud Vogels  52 punten
 8 Leo Arts  46 punten
 9 Hans de Haas  42 punten
10 Mia Marquenie 33 punten

Vrijdag 30 oktober a.s. is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren rikkers, alle zijn van harte welkom.

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06- 10289797 of 06-40320419.

Biljartvereniging 
‘Apollo’ zoekt 
nieuwe leden
BV Apollo is een biljart vereniging wel-
ke al meer dan 50 jaar bestaat. Zij heeft 
gemoedelijkheid en gezelligheid hoog 
in het vaandel staan. Op de dinsdag-
avonden spelen zij hun wedstrijden in 
hun clubhuis bar ‘van Gogh’ aan het 
park in Nuenen vanaf 20.00 uur. Veelal 
wordt er in onderlinge competitie ge-
speeld, maar ook uitwisselingen met an-
dere verenigingen zijn soms aan de 
orde. Door natuurlijk verloop, zijn er 
enkele plaatsen vrij gekomen en daarom 
is de vereniging op zoek naar nieuwe le-
den die deze plaatsen zouden willen op-
vullen. Is de biljartsport in de recreatieve 
sfeer misschien iets voor u, kom dan ge-
rust eens langs op dinsdag avond, of bel 
voor meer informatie met Henk Foede-
rer tel. 040-2834886 of 06-23333854 .

Wijziging startplaats 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de 
maand november de ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.
Voor nadere informatie kunt u mailen 
naar het secretariaat, secretariaat-
wsv@outlook.com of kijken op 
www.wsvnuenen.nl

Dit weekeinde Agglomeratie kampioenschappen 

Bijna 500 vogels in kantine 
HSCN aan de Lissevoort
Zoals elk jaar houdt VV De Bastaarden het komende weekeinde weer haar 
jaarlijkse vogel tentoonstelling. Met bijna 500 vogels is het weer een gekwet-
ter van jewelste. Vele kwekers vinden hun weg naar de kantine van HSCN aan 
de Lissevoort om de resultaten van een jaar lang zorg en liefde te tonen. 

Zoals altijd zal er in diverse klasses 
worden gestreden om de mooiste ge-
zondste en grootste vogel. Maar net 
als in de hele maatschappij is ook het 
showen van vogels aan veranderingen 
onderhevig. VV De Bastaarden start 
dit jaar dan ook met het verder vogel 
vriendelijker showen van vogels.
Zo zal er een natuurvolière worden 
gebouwd en zullen meerdere show vi-
trines worden aangekleed om de vo-
gels in een meer natuurlijke omgeving 
te showen. Ook zullen meerdere foto’s 
te zien zijn van een natuurfotograaf. 
En zullen planten en bloemen, ter be-
schikking gesteld door Intratuin, het 
geheel verder aankleden.
Tijdens de opening op vrijdag avond 
zal Henk Hageman in het zonnetje 

worden gezet voor zijn vijftig jaar lid-
maatschap. Henk zal dan ook door zo-
wel de Nederlandse bond van 
Vogelliefhebbers als door De Bastaar-
den worden gehuldigd.
Dat deze show een bezoek meer dan 
waard is zullen de 950 bezoekers van 
2014 bevestigen. Zij hopen jong en 
oud dan ook graag te begroeten. Ook 
als u vragen hebt over uw vogel kunt u 
op deze show terecht. Ervaren kwe-
kers zullen u met raad en daad bij 
staan.

De show is open aan de Lissevoort 6 
te Nuenen;
Vrijdag 30 oktober van 20.00-22.00 uur. 
Zaterdag 31 oktober van 10.00-20.00 uur.
Zondag 1 november van 10.00-16.30 uur.

Tennis

Verstuurd vanaf mijn iPad

Gebreid vlees
Door Elwien Bibbe
 
Natuurlijk kon ik de verleiding niet weerstaan. De stad op afstand lokt. Ieder jaar 
weer een feestje daar, tijdens de Dutch Design Week. Veel open deuren. Lekker 
struinen. Jammer dat ik geen ondernemer ben, geen gevestigde designer met een 
groot 'buro' op zoek naar jong talent, nieuwe uitdagingen, maar slechts een nieuws-
gierige uit een nabij gelegen dorp. Niet dat dat gesprekken in de weg staat. De jon-
geman die de Paterskerk heeft omgetoverd in een bourgondisch restaurant, praat 
enthousiast over zijn project. Schitterend gedekte tafels, hangende bloemstukken 
en overal torens... Dit project was voor hier, dit kon alleen in de Paterskerk, en of ik 
wist dat Eindhoven hier omheen gebouwd was? Nee, dat wist ik dus niet. 
In Sectie C, dat is vlakbij het Karregat, stonden de atelierdeuren ook open. Ik was 
er in de middag, omdat ik van vorig jaar nog weet, dat ze daar zo vroeg niet wak-
ker zijn. In een van de loodsen bevinden zich 12 ateliers in kleine huisjes: Colla-
boration O. Sommige designers studeren nog aan de Design Academie en zijn 
hier alvast begonnen. In alle loodsen staan machines en daar ben ik, slechts een 
boor, zaag en schuurmachine rijk, wel jaloers op. 
En allemaal maken ze andere dingen: 
moneysocks, atypische muizenvallen, 
een bureau dat een ritme genereert op 
basis van je vingerafdruk op een sensor...
Maar een van de mooiste dingen vond 
ik toch wel in het Veemgebouw op 
Strijp, dit jaar voor het eerst open, een 
gebreide steak. Mijn fascinatie viel on-
getwijfeld terug te voeren op het feit 
dat ik ook aan het breien ben. Helaas 
was daar even niemand om verdere uit-
leg te geven. Maar dat kreeg ik later van 
Lucas de Man in Kunstuur.... Tis nog 
een concept, maar straks breien we on-
ze eigen steak van een draad van 
kweekvlees...
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Normaliseren van Relaties en 
Seksualiteit in het (speciaal)
basisonderwijs

Symposium   
Hoe doen jullie  
‘het’ eigenlijk?
Hoe praat je op school met kinde-
ren over relaties en seksualiteit? 
Hebben meesters en juffen hierin 
dezelfde rol? Zijn meesters kwets-
baarder? Hoe ga je om met seksuele 
spelletjes tussen kinderen? En hoe 
zit het met kinderen en autisme in 
relaties? 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert 
woensdag 4 november het Symposium 
Hoe doen jullie ‘het’ eigenlijk? voor 
leerkrachten van het basis- en speciaal 
basisonderwijs. Tijdens dit symposium 
staat het normaliseren van Relaties en 
Seksualiteit in het (speciaal) basison-
derwijs centraal. Het symposium vindt 
plaats van 13.00 - 17.00 uur bij Fontys 
Hogeschool voor Pedagogiek in Eind-
hoven. Deelname is gratis.

Aanleiding
Sinds jaren ondersteunt de GGD Bra-
bant-Zuidoost (speciaal) basisscholen 
met het thema Relaties en Seksuali-
teit, bijvoorbeeld bij de Week van de 
Lentekriebels. Onderwerpen als weer-
baarheid, kennis van je lijf, verliefd-
heid, relatievormen en seksualiteit 
komen hierbij aan bod. Ondanks en-
thousiaste deelname van vele scholen 
blijken een aantal thema’s lastig of 
zelfs onbesproken: 
mag een kind op schoot bij de mees-
ter? Wie helpt de kleuter op de wc? 
Hoe gaat de meester om met vragen 
over menstruatie?
Doktertje spelen, vader en moedertje 
spelen, ja gezellig!? Wat sta je wel en 
niet toe?
Passend Onderwijs; kinderen met au-
tisme in relaties, hoe pak je dat aan?
Seksuele opvoeding is toch een taak 
van ouders/verzorgers?!
Hoe kom je tot een visie, hoe maak je 
als school beleid op dit onderwerp?
Sprekers tijdens het Symposium zijn 
de Zedenpolitie, een seksuoloog en 
een mannelijke leerkracht. Met inzet 
van theater zijn de onderwerpen her-
kenbaar en makkelijker bespreekbaar. 
GGD Brabant-Zuidoost daagt scholen 
uit om het thema relaties en seksuali-
teit bespreekbaar te maken en kan 
hierbij ondersteunen.

Rekenrente loopt als rode 
draad door de Gecombineerde 
Commissievergadering
Door Gerrit van Ginkel

Op donderdag 22 oktober vond de Gecombineerde Commissie vergade-
ring plaats om te komen tot een voldragen voorstel voor de begrotingsbe-
handeling op 5 november a.s. Een aantal meesprekers kreeg de gelegenheid 
nog eens toe te lichten dat het onrechtvaardig was hun vereniging of instel-
ling te korten of zelfs de subsidie tot nul te reduceren. Van jong (Jongeren-
koor Jocanto) tot oud (KBO, PVGE) en de culturele sector (Atelier van Gogh 
en CAN) waren vertegenwoordigers aanwezig om hun argumenten bij te 
zetten voor een ander of rechtvaardiger subsidiebeleid.

Rekenrente
Wethouder Joep Pernot van Financiën 
had zijn handen vol om de kritiek op 
de begroting te beantwoorden. Groot-
huis van het CDA betoogde dat als de 
rekenrente niet verlaagd zou zijn, het 
resultaat van de begroting negatief zou 
zijn. De rekenrente is de rente die ge-
hanteerd wordt in de begroting voor 
alle uitstaande vorderingen en schul-
den. Eerder hanteerde de gemeente 
daarvoor 4%. De nieuwe rekenrente is 
gesteld op 2,5%. De wethouder opper-
de dat het van de Provincie mag. 

Waar is het Woonwagenplan?
Peter Uipkes van de VVD bestreed 
ook de wethouder voor het feit dat de-
ze de 45.000 Euro die niet uitgekeerd 
werd aan het CAN, beschikbaar bleef 
houden voor jeugd en het sociaal do-
mein. Dat kan niet, betoogde de VV-
Der. Boven de 25.000 euro hebt u de 
toestemming van de raad nodig. Ik zal 
op mijn schreden terugkomen als het 
niet mag, beloofde Pernot. Verder 
kwam de VVD nog met de vraag waar 
het Woonwagenplan bleef. Geen plan, 
geen geld, betoogde die partij. 
Toos van de Ven van W70 vond het 
vreemd dat voor de jaren 2017 en 18 
nog steeds het sociale vangnet van 1,2 
miljoen Euro werd gebruikt. Hetzelf-
de vroeg José van Bree zich af. Waar-
om worden deze bedragen vele jaren 
gebruikt voor sociale uitkeringen. Al-
berts van de PvdA zag nog veel ondui-
delijkheden in de begroting en was 
ontevreden over het financieel resul-
taat. Brouwer van die Partij zag het 
Kunstkwartier als een bodemloze put. 
De wethouder zou later antwoorden 
dat het Kunstkwartier geen bestuurs-
overeenkomst heeft met de andere 
drie. De SP was nog steeds niet blij 
met de huurverhoging van de Dorps-
werkplaats. Het Klooster moet naar 
een stichtingsvorm en het school-
zwemmen moet opnieuw worden in-
gevoerd. Daarbij vond de SP dat een 
totaal van 18% sociale huurwoningen 
veel te weinig was. Leemans van Nue-

nens Belang was blij met het positief 
resultaat maar sprak toch zijn zorg uit 
hoe de tekorten voor de toekomst weg 
te werken. 

Renovatie woonwagens
Wethouder Jansen antwoordde op de 
kritiek op de kosten voor renovatie 
van de woonwagens dat de gemeente 
eigenaar is van de wagens en nu de 
winter in aantocht is die mensen toch 
droog moeten kunnen zitten. Er zijn 
extra subsidies voor de bouwers van 
sociale huurwoningen. Over Gerwen 
Zuid-Oost is men in gesprek en er zijn 
allerlei projecten die jeugd aan gaan 
trekken. Op 3 november zal het Colle-
ge met besluitvorming komen over 
het langslepende dossier Schenkels. 
Wethouder Paul Weijmans vertelde 
dat er 1 miljoen gereserveerd is voor 
transities voor 2016. Voor 2017 en 18 
is nog niets bekend maar de verwach-
ting is dat de aantallen toenemen. Bur-
gemeester Houben tenslotte merkte 
op dat het College beduidend meer 
uren maakte dan vooraf gepland. 
Daarom zijn de kosten bijgesteld. Om-
dat er verkiezingen aankomen voor de 
dorps- en wijkraden zijn ook die kos-
ten hoger. 

Het Iers Sessie Festival Nuenen 
viert eerste lustrum
Wat begon als een leuk feest voor het 12,5 jarig bestaan van de Ierse sessies 
in de Weverkeshof, is in vijf jaar uitgegroeid tot een internationaal bekend 
festival. Het Iers Sessie Festival bestaat vijf jaar en dat vraagt om een feest-
je, maar ook om reflectie. Het bestuur van het festival heeft de tijd genomen 
om te kijken wat er goed is gegaan in die jaren, maar ook zeker naar wat be-
ter kan. Dat heeft er voor gezorgd dat er subtiele veranderingen zijn door-
gevoerd, die het festival nog iets dichter bij het publiek brengt zonder de 
basis van het festival uit het oog te verliezen; het samen muziek maken.

1 november 2015
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In de afgelopen vijf jaar is het Iers Ses-
sie Festival Nuenen enorm gegroeid. 
Niet alleen het publiek weet inmiddels 
dat de eerste zondag van november 
Nuenen een beetje verandert in een 
Iers dorp. Ook in de sessie wereld heeft 
men de datum vast staan in de agenda. 
Het festival heeft een goede naam we-
ten op te bouwen in de Nederlandse 
sessie wereld maar ook buitenlandse 
muzikanten weten het festival steeds 
meer te vinden. “Er komen verschil-
lende muzikanten uit Duitsland en 
België. Afgelopen jaar zaten er ook Ie-
ren mee te spelen”, vertelt Tum van 
Noorden, secretaris van het festival. 
“Ook onder de bezoekers zijn er men-
sen die speciaal voor het festival uit 
Schotland en Ierland komen”, voegt 
Tjeerd Dickhoff, de voorzitter er aan 
toe. “Eén van hen zei ons afgelopen 
jaar dat de sfeer hier misschien nog wel 
beter is dan in Ierland. Een groter com-
pliment kun je denk ik niet krijgen”.

In de afgelopen jaren heeft het bestuur 
vaak gehoord dat men de bekende Ier-
se meezingers wel een beetje mist tij-
dens het festival. Een vraag die ze ter 
harte hebben genomen en waar ze 
mee aan de slag zijn gegaan. Er zullen 
dit jaar, op gezette tijden, in een aantal 
cafés zanggroepen komen zingen. Zo 
zal bijvoorbeeld het koor ‘The Best 
Irish Singers’ rondtrekken, zodat er 
een mooie mix zal ontstaan tussen in-
strumentale tunes en zang.

Maar dat is niet het enige dat tijdens 
deze jubileumeditie van het festival 
anders zal zijn. “We hebben besloten 
om dit jaar niet af te sluiten met een 
avondprogramma”, zo vertelt Tjeerd. 
“We willen Nuenen graag warm ma-
ken voor ons festival. Daarom hebben 
we een extra feestelijk optreden gere-
geld op zaterdagavond in café-bar Van 
Gogh”. De ‘Pyrates!’ spelen vanaf 21.00 

uur een folkrock programma. Com-
pleet in piratenoutfit spelen zij veel 
van de bekende Ierse folknummers. 
De band speelde de afgelopen jaren op 
veel grote folk- en fantasy festivals en 
dit zal dan ook misschien wel, in om-
vang, het kleinste optreden zijn dat ze 
de afgelopen jaren hebben gegeven. 
De avond belooft een feestelijke start 
te worden van dit jubileumjaar.

Nuenen zal dit jaar dus twee dagen 
in Ierse sferen verkeren.
Zaterdagavond vanaf 21.00 uur in Bar 
van Gogh: de ‘Pyrates!’
Zondag vanaf 14.00 uur het Iers Sessie 
Festival Nuenen in Schafrath, Goes-
ting, Ons Dorp, Bar van Gogh, Auber-
ge Vincent en in de Weverkeshof.
De toegang is het hele weekend gratis. 
Elke locatie heeft weer zijn eigen sfeer. 
Het is dus zeker de moeite waard om 
rond te gaan en overal de sfeer en niet 
te vergeten een biertje te proeven. Het 
is ook voor iedereen vrij om aan te 
schuiven en mee te spelen.

(Foto: Tjeerd Dickhoff)

IN EEN MUM VAN TIJD BRUIN
(gezonder voor je huid)

                       ZO SNEL EN MOOI BRUIN WERD JE NOG NOOIT

Dat is nu mogelijk met de nieuwe Franse natuurzuivere diepzeealgen lotion 
"AlgaSun-Ultra". Deze lotion, zorgt ervoor dat het pigment in je huid wordt 
geaktiveerd, zodat je op een natuurlijke wijze veel sneller bruin wordt.
Dus veel korter in de zon of onder de zonnebank, wat aanzienlijk gezonder is 
voor je huid.
Dit natuurzuivere "AlgaSun-Ultra" diepzeealgenextract zorgt namelijk voor een 
6 maal snellere bruining, zodat je na een uurtje het resultaat al duidelijk ziet. 
Zelfs in de schaduw wordt je hiermee bruin.
Bevat geen zonnefilter dus gedoseerd opbouwen.
Door de vitaminen en voedingsstoffen blijft je huid fris en soepel. 
De lotion voor het gezicht en lichaam in een grote flacon van 150 ml. voor 
langdurig gebruik kost € 19,35 (momenteel met waardebon slechts 16,35)
Grote flacon Aftermilk (150 ml) voor nabruining en tegen vervellen 15,60 en nu 
met bon maar 12,60. 
Voor verkoopadressen en waardebon, zie de advertentie elders in dit blad.
Importeur: Tiwes-Import,  tel 0416-335051  Voor produktinformatie 
www.algasun.nl, daar kan je ook zelf online bestellen.

Zo snel en mooi bruin werd je nog nooit en gezonder voor je huid. 

In een mum van tijd bruin 
Dat is nu mogelijk met de nieuwe Franse natuurzuivere diepzeealgen lotion ‘Al-
gaSun-Ultra’. Deze lotion, zorgt ervoor dat het pigment in je huid wordt geacti-
veerd, zodat je op een natuurlijke wijze veel sneller bruin wordt. Dus veel korter 
in de zon of onder de zonnebank, wat aanzienlijk gezonder is voor je huid. Ook 
6x sneller bruin onder de zonnebank dus ook 6x korter. En hoe korter, hoe beter 
voor de huid.
Dit natuurzuivere ‘AlgaSun-Ultra’ diepzeealgenextract zorgt namelijk voor een 6 
maal snellere bruining, zodat je na een uurtje het resultaat al duidelijk ziet. Zelfs 
in de schaduw wordt je hiermee bruin. Bevat geen zonnefilter dus gedoseerd op-
bouwen. Door de vitaminen en voedingsstoffen blijft je huid fris en soepel. De 
lotion voor het gezicht en lichaam in een grote flacon van 150 ml. voor langdurig 
gebruik kost € 19,35 (momenteel met waardebon slechts 16,35) Grote flacon Af-
termilk (150 ml) voor nabruining en tegen vervellen 15,60 en nu met bon maar 
12,60. Voor verkoopadressen en waardebon, zie de advertentie elders in dit blad.
Importeur: Tiwes-Import, tel 0416-335051. 
Voor produktinformatie www.algasun.nl, daar kan je ook zelf online bestellen.

PvdA-inloop   
op 30 oktober
Vrijdag 30 oktober is het weer de laat-
ste vrijdag van de maand. Het is in-
middels een traditie geworden dat de 
PvdA afdeling Nuenen c.a. dan met 
elkaar een glas drinkt in Café Schaf-
rath om de landelijke en lokale poli-
tiek met elkaar te bespreken. 
Gelukkig dat de gemeenteraad in 
Nuenen zich unaniem heeft uitge-
sproken om zijn verantwoordelijk-
heid te nemen  in de (nood)opvang 
van vluchtelingen. Maar over de 
schaal en het hoe, daarover kunnen 
we zeker met elkaar van gedachten 
wisselen. In gemeenteland staat ver-
der de jaarlijkse begroting weer op de 
agenda en dat geldt uiteraard ook 
voor Nuenen c.a. Het zijn cijfers en 
sommen, maar belangrijk voor men-
sen. Hoe het in Nuenen gaat met de 
veranderingen in zorg en welzijn is 
ook zo’n onderwerp van gesprek. 
Gaat het goed met de pgb’s in Nuenen 
waar zich elders in het land grote en 
kleine problemen voordoen? We ho-
ren er in het dorp maar weinig van. Is 
dat goed nieuws? 
Naast PvdA-leden zijn ook andere ge-
interesseerden van harte welkom. 
Vanaf 20.30 uur zal vanuit fractie, be-
stuur en ombudsteam steeds iemand 
aanwezig zijn. Voor vragen en proble-
men met instanties waar u alleen niet 
uitkomt, is er het nuenen@pvda-om-
budsteam.nl.  Wij zien u graag op vrij-
dagavond 30 oktober vanaf half negen 
bij Schafrath.
 

Oprichting 
afdeling D66 
Dommelvallei 
Leden D66 stemmen unaniem in met 
oprichting afdeling Dommelvallei. 
Tijdens een speciale ledenvergade-
ring op woensdag 21 oktober heb-
ben de leden van D66 uit 
Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son 
en Breugel unaniem ingestemd met 
een fusie van de drie afdelingen. 

De nieuwe naam van de afdeling zal 
zijn D66 Dommelvallei. Tijdens de 
eerste ledenvergadering is ook een 
nieuw bestuur gekozen. In het nieu-
we bestuur nemen zitting Huibert de 
Man (Geldrop-Mierlo, voorzitter), 
Jan Hoeve (Nuenen c.a., secretaris), 
Bernard Wessel (Son en Breugel, pen-
ningmeester) en Christiaan den Dek-
ker (Nuenen ca., algemene zaken). 
Het bestuur gaat zich de komende 
tijd vooral richten op het opzetten 
van de nieuwe organisatie, promotie 
en ledenwerving. D66 is momenteel 
vertegenwoordigd met een eigen 
fractie in de gemeenteraden van Nue-
nen c.a. en Geldrop-Mierlo. Deze 
fracties blijven zelfstandig functione-
ren. Het nieuwe bestuur streeft er-
naar dat D66 in de drie gemeenten 
aan de verkiezingen zal deelnemen in 
2018. D66 is een van de weinige poli-
tieke partijen die de afgelopen jaren 
landelijk veel nieuwe leden heeft kun-
nen verwelkomen. Voor het nieuwe 
bestuur is ledenwerving ook een van 
de belangrijkste speerpunten. Op 7 
november maken leden uit alle drie 
gemeenten D66 zichtbaar in de lan-
delijke D66-actie ‘In gesprek met’. 
Luisteren naar wat er onder bewo-
ners leeft ten aanzien van actuele on-
derwerpen is de kern van deze actie.

Ouderen   
let op uw zaak!
In de raadsvergadering van 24 sep-
tember jl. was aan de orde het raads-
voorstel prioriteiten kadernota 
veiligheid 2015-2018 met aanpak van 
een zestal prioriteiten zoals o.a. inbra-
ken en brandveiligheid. Helaas ont-
brak bij de prioriteiten de aanpak van 
bedreiging, beroving en oplichting 
van ouderen. Een zeer belangrijk punt 
i.v.m. de toenemende vergrijzing van 
ons dorp. Daarom heb ik namens 
Nuenens Belang op 24 september jl. 
een motie ingediend die door de Raad 
is aangenomen met speciale aandacht 
bij de veiligheidsnota voor bedreiging, 
beroving en oplichting van ouderen.
Hebt u nog vragen dan kunt u terecht 
op mijn spreekuur in de Jo van Dijkhof 
elke eerste vrijdag van de maand tus-
sen 11.30 uur en 12.30 uur.

Joost Vereijken, 
raadslid Nuenens Belang.

Soefi-centrum 
Eindhoven
Op zondag 1 november houdt het 
Soefi-centrum Eindhoven een Infor-
mele Eredienst. Mevrouw Zubin Hij-
mans zal het thema ‘Gastvrijheid’, 
geïnspireerd door Universeel Soefis-
me en met teksten uit de grote We-
reldreligies belichten. 
Doelstellingen van het Universeel 
Soefisme zijn: Respect tonen voor an-
dersdenkenden; verbinding leggen 
tussen oost en west; volgen van het 
mystieke pad.
De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van ‘de Herberg’ van Eckart-
dal, Nuenenseweg 1, Eindhoven. 
Aanvang 11.00 uur. Na afloop is er kof-
fie en thee, een boekentafel en gele-
genheid tot een nagesprek. Iedereen is 
van harte welkom. De toegang is vrij.



MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Met de aanzienlijke korting uitsluitend verkrijgbaar bij: Voor uitgebreide productinformatie:

WWW.ALGASUN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

KNIP NU DE ADVERTENTIE UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK EN MINDER PIGMENTVLEKKEN

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

TOT € 18 KORTING
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

KNIP NU METEEN DE KORTINGSBONNEN UIT!

hypoallergeen 

getest geendierproeven

OOK ONDER DE ZONNEBANK
6 X SNELLER BRUIN (hoe korter, hoe beter voor je huid)

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

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.

WWW.WOENSXL.NL

Op koopzondag 1 november geeft de POLITIEHARMONIE OOST-BRABANT 

een spectaculaire  uitvoering in het winkelcentrum. Vanaf 13.30 uur worden 

klassiekers, maar ook moderne muzikale bewerkingen ten gehore gebracht.

Tevens worden er die dag gratis suikerspinnen aan kinderen uitgedeeld.

Op Winkelcentrum Woensel kunt u droog winkelen, zijn de parkeertarieven 

aantrekkelijk laag, kunt u dicht bij de winkels parkeren en heeft u een uitgebreid 

aanbod aan winkels waar we u met plezier en deskundigheid helpen.

KOOPZONDAG 
1 NOVEMBER

POLITIEHARMONIE & GRATIS SUIKERSPINNEN

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

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

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Revak naar de Efteling
Zaterdag 3 oktober jongstleden is een grote groep leden en vrijwilligers 
van Zwemvereniging Revak traditiegetrouw naar de Efteling geweest. Het 
was een prachtige dag en iedereen heeft volop genoten. Dit jaar was het 
voor veel leden extra leuk, omdat we vorig jaar niet geweest waren, dus we 
hadden wat in te halen! Ook was er een aantal bewoners van het Win (Jo van 
Dijkhof) als gast mee, dus de pret kon niet op!

Op zoek naar vrijwilligers
Zwemvereniging Revak Nuenen helpt 
al ruim 40 jaar mensen met een licha-
melijke of geestelijke handicap of men-
sen die op doktersadvies moeten 
revalideren, met zwemmen in warm 
water. Hierbij staan wekelijks vele vrij-
willigers klaar om de leden van de Re-
vak één op één te begeleiden. Revak is 
altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
als begeleiding in het zwembad, voor 
het bestuur of voor een van de randac-
tiviteiten. In het bijzonder is men nu op 
zoek naar een tweetal vrijwilligers voor 
de donderdagochtend, tussen 10.00 en 
11.30 uur ter begeleiding van de leden 
in het zwembad. Daarnaast wordt ie-
mand gezocht die op donderdagoch-
tend, in dezelfde uren, de materialen 
wil beheren. Bent u nieuwsgierig ge-
worden? Mail dan (info@revak.nu), 
stuur een bericht via facebook (www.
facebook.com/revaknuenen), of kijk 
op de website www.revak.nu

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Big Ritch & The Blacksmith Co.
Op zondag 1 november staat Big Ritch & The Blacksmith Company op het 
podium van Café Goesting. Deze band zoekt zijn heil in de 50’s & 60’s style 
Blues en spelen nummers van onder andere Freddie King en Little Charlie & 
the Nightcats. 

De uitmuntende harpsolo’s van Big 
Ritch, ondersteund door de opzwepen-
de ritmes van the Blacksmith Compa-
ny staan garant voor een stampende, 
dampende en dansende tent. Stilstaan 
is geen optie, you got to move!
In verband met de Ierse middag, die 
ook in Nuenen plaats vindt, begint het 
optreden om 17.00 uur.
Sunny Blues Nuenen organiseert Blues 
optredens in Nuenen. Wilt u hierover 
geïnformeerd worden? Meld u aan 
voor de gratis nieuwsbrief via www.
sunnybluesnuenen.nl

Datum: 1 nov 17.00 uur. Entree gratis.
Locatie: Cafe Goesting, Park 61 Nue-
nen. www.sunnybluesnuenen.nl

In Het Klooster:

Krystl in het Klein
Krystl in het Klein is een levendig en verrassend theaterconcert. Krystl ver-
telt over haar zoektocht naar een eigen geluid en een eigen gezicht. Want 
wat doe je als je jezelf niet meer herkent op de gefotoshopte foto op je ei-
gen cd? En waarom zou je groot willen als je in het kwetsbare, persoonlijke 
en tedere je grootste kracht hebt zitten? 

Krystl gaat dus klein en verrast met ko-
mische verhalen over hoe het ook op pa-
radijselijke eilanden heel eenzaam kan 
zijn en waarom verjaardagen levensge-
vaarlijk kunnen zijn. Haar theatercon-
cert is een ode aan de magie van het 
ongekunstelde en een oproep van onze 
kwetsbaarheid een kracht te maken.
Fris en gepassioneerd, met beide be-
nen op de grond slaat Krystl in dit pro-
gramma nieuwe paaltjes in de grond 
en stapt zelfbewust uit de gepolijste 
comfortzone. 
Krystl in het Klein inspireert, amu-
seert en prikkelt de vraag of het niet 
tijd is hernieuwd naar onszelf en de 
wereld om ons heen te kijken. 
In 2010 bracht Krystl haar eerste single 
Golden Days uit die ook te horen was 
onder een Martini tv commercial. Ze 
won in 2011 een 3FM Award en een 
Edison voor Beste Nieuwkomer en 
bracht twee albums uit met de succes-
volle singles Golden Days, Bottles, Fool 
For You en Circles. Krystl deed ver-
schillende clubtours, speelde op veel 
festivals en zong duetten met Marco 

Borsato en Bløf. In 2014 stond de zan-
geres, als enige meisje, in de finale van 
het survival tv programma Expeditie 
Robinson. Nu is het tijd voor haar eer-
ste theatertour ‘Krystl in het Klein’. 
Vrijdag 6 november: 20.15 uur Krystl 
met ‘KRYSTL in het KLEIN’ in Het 
Klooster.

Raoden Maor  
Dit jaar geen wazige vertelsels, we volgen de veroorzakers van onze witte 
rook gewoon op de voet. Tenminste wij denken dat wij de juiste personen 
volgen. Natuurlijk weten wij pas 15 november om 19.11 uur of wij ook echt 
wel de juiste personen gevolgd hebben. Maar ja Raoden Maor laat zich niet 
gauw op het verkeerde been zetten. Al is dat natuurlijk wel weer een wazi-
ge veronderstelling.

Bekendmaking 
boerenbruidspaar 
Raopersgat
Voor wie zal het koper van het paar-
dentuig weer netjes worden opge-
poetst en de ‘erdkaar’ weer mooi in 
gereedheid worden gebracht voor de 
38e boerenbruiloft op maandag 8 fe-
bruari 2016 in Raopersgat?
Tijdens het prinsenbal van C.V. de 
Raopers op zaterdagavond 7 novem-
ber zullen het nieuwe boerenpaar en 
hun getuigen omstreeks 22.00 uur in 
zaal ‘De Koekoek’ bekend worden ge-
maakt. De volgende hints zijn voor u 
wellicht voldoende om erachter te 
komen welk trouwlustig stel zich sa-
men met hun getuigen en de Com-
missie Boeren Bruiloft Raopersgat 
gaan voorbereiden op een heel gezel-
lig en voor hen bijzonder feest.

1: Anderhalve Raoper;
2: Ze strijken allebei;
3: Ze vangen veul wind;
4: Ut is er nie weid vanaf;
5: Blauw met 'n tintje rôse;
6: Ze laupen wa af.

Wie wordt   
de nieuwe 
prins(es) van   
de Dwèrsklippels?
Vorige week hebt u de eerste 3 aan-
wijzingen gehad. Gezien de reacties 
en de namen die de ronde doen, is 
het zeker nuttig om nog wat tips te 
geven. Hierbij dus nog 4 nieuwe 
tips die tezamen met de eerste 3, 
toch het een en ander zouden moe-
ten verduidelijken. Of juist niet…?

4. ’t zin gin heilige boontjes.
5. Ze sluiten eens achteran.
6. Ze staan dichtbij de raad.
7. Bekijk het van dezelfde kant of toch 

maar eens van een andere kant.

Noteer alvast in uw agenda woensdag 
de 11e van de 11e bij het Dwèrsklippel 
monument in het Park om 10.11 uur. 
Hier zal door middel van witte rook be-
kend gemaakt worden of er een nieuwe 
prins (of prinses..?) gekozen is en zo ja, 
dan zal er ter plekke nog een extra 12e 
aanwijzing volgen. Volgende week al-
weer de laatste vier aanwijzingen.

Opmars    
naar het   
prinsenbal (3)
De klok is weer een uurtje terug ge-
gaan. De lange donkere avonden 
zijn begonnen. Nog drie weken te 
gaan tot aan het prinsenbal in Ger-
wen. De pakken kunnen weer uit de 
kast, de steken uit de doos en de ve-
ren kunnen weer gestreken worden.

Voor alle nieuwe hoogheden breken 
spannende tijden aan of hun nieuwe 
kostuums wel op tijd klaar zijn voor 
hun debuut. Hopelijk hebben de aan-
wijzingen al ergens toe geleid en wor-
den er al enkele personen verdacht in 
onze gemeenschap.
Maar net zo als voorgaande jaren zal 
de PKC wel weer kunnen zeggen ̀ Heel 
Gerwen bakt er toch niets van ̀ en zul-
len zij menig carnavalsvierder weer 
spontaan verrassen met hun keuze.

Hier volgen aanwijzing 5 en 6 bovenop 
de al bekende aanwijzingen:
5. Elf is goed, meer is beter
6. Binnen en buiten de grenzen

Graag tot volgende week en zet alvast 
21 november in de agenda ‘Prinsenbal’ 
bij c.v. ‘De NarreKappen’.

“Je weet het Raoden Maor doen we sa-
men” En daar zitten ze dan, samen aan 
tafel. Dit hadden ze niet zien aanko-
men. Of eigenlijk niet verwacht. Nee, 
ze hadden er geen rekening mee ge-
houden dat het ook hen zou gebeuren. 
Natuurlijk waren ze er elk jaar bij en 
ook voor het komende jaar waren de 
plannen al gesmeed. En nu; alle plan-
nen van tafel en nieuwe smeden. Maar 
eerst even de zinnen verzetten, wel sa-
men natuurlijk. Samen waren en zijn 
ze er tenslotte voor elkaar. 

Jawel, samen gingen ze het doen. Slen-
terend door het Park met een biertje 
in de hand besloten ze het gewoon te 
doen. En nu terug, samen weer aan ta-

fel. Hoe gaan we het doen? Eerst nog 
maar een biertje. Ze moeten tenslotte 
Gambrinus, Dubbel en Trippel opvol-
gen. Wat is er dan logischer om de 
hersenen te activeren dan het door 
hen op waarde geschatte gerstenat.

Natuurlijk, er moesten ludieke namen 
bedacht worden. Maar ja die moeten 
wel ergens op slaan. Of in ieder geval 
iets herkenbaars hebben. En ook nog 
aanwijzingen, anders valt er niets te 
Raoden. Maor dat is nog niet zo een-
voudig. Ze moeten wel een beetje 
dubbel zijn. Hadden ze nu op school 
maar wat beter opgelet. Maar hallo 
het is gewoon herfstvakantie hoor, dus 
dat opletten doen we volgende week 
wel weer. 

Gelukkig hebben Sjoerd, Jeroen en 
Jesper er in deze vakantieweek drie uit 
de mouw weten te schudden.

I  Ook na schooltijd contact met de 
meester

II Een zesje moet toch lukken
III X = 3*5 + 2*7

Volgende week zullen we weten of ze 
er samen weer drie voor jullie hebben 
weten te bedenken. 
En Sjoerd, Jeroen en Jesper? Die na-
men zijn het achteraf niet geworden. 
Of toch?IVN Laarbeek 

doet mee aan de 
natuurwerkdag in 
de Biezen
Op zaterdag 7 november 2015 or-
ganiseert LandschappenNL weer de 
Natuurwerkdag, de grootste vrij-
willigersactie in het groen. Vorig 
jaar deden er meer dan 14.000 men-
sen mee, en ook dit jaar worden er 
weer duizenden mensen verwacht 
die hun handen uit de mouwen ste-
ken om het landschap een opknap-
beurt te geven. 

Op de Natuurwerkdag kan iedereen van 
jong tot oud onder begeleiding aan de 
slag op ruim 400 locaties. Onder het 
motto ‘Leef je uit!’ vinden uiteenlopen-
de activiteiten plaats die per locatie ver-
schillen. Van onder andere poelen 
schoonmaken tot bomen knotten, fruit-
bomen snoeien en grienden afzetten.
In Laarbeek wordt door IVN Laarbeek 
een activiteit georganiseerd. Ze gaan 
deze keer verder waar ze vorig jaar ge-
bleven waren met het knotten van de 
wilgen in het prachtige natuur gebied 
De Biezen in Aarle-Rixtel. Heerlijk in 
de buitenlucht lekker genieten van de 
natuur en gezellig met andere mensen 
nuttig bezig zijn. Er is voor jong en oud 
wat te doen, zagen, takken versjouwen, 
takken op rillen leggen, nieuwe knot-
bomen planten etcetera. Voor een klei-
ne lunch en koffie en thee wordt 
gezorgd. Er wordt gewerkt van 09.00 
uur tot 16.00 uur. Het mag de hele dag, 
maar een paar uur is ook al prima, geef 
dit dan wel even tijdig door aan de or-
ganisatie IVN Laarbeek, (gerrit.post@
gmail.com) in verband met de catering. 
Locatie: schuin tegenover ecotourist-
farm de Biezen, De Biezen 4 a in Aarle-
Rixtel, daar tegenover is een zandpad, 
daar staan vlaggen en dergelijke die je 
verder de weg wijzen. Wel graag even 
opgeven via de site van Natuurwerk-
dag.nl: www.natuurwerkdag.nl klik op: 
uitgebreid zoeken, selecteer provincie 
Noord Brabant, zoek op woord: de Bie-
zen, info & aanmeldingen, doe mee op 
deze locatie, aanmelden, volledig in-
vullen alstublieft en versturen.

Dierenopvangcentrum  
De Doornakker steekt 
vrijwilligers in nieuwe 
werkkleding 
De vrijwilligers van de dierenambu-
lance en Dierenopvangcentrum De 
Doornakker hadden nieuwe werkkle-
ding nodig. Veiligheid, bescherming 
in weer en wind en herkenbaarheid is 
voor hen van groot belang. Het die-
renopvangcentrum in Eindhoven riep 
mensen op een bijdrage te geven voor 
deze kleding.

Dankzij een subsidie van € 7.500,- van-
uit het Coöperatiefonds van Rabobank 
Eindhoven-Veldhoven en vele bijdra-
gen van particuliere gevers konden 
nieuwe shirts, broeken, veiligheidsjas-
sen, veiligheidshesjes en windjacks 
aangeschaft worden voor vrijwilligers. 
 
Bij Dierenopvangcentrum De Doorn-
akker zetten 480 vrijwilligers zich in 
om 24 uur per dag, zeven dagen in de 
week hulp te bieden aan dieren in nood 
uit de hele regio Zuidoost Brabant. 
 

FOTOS IN DE TEKST 
 
Wie wordt de nieuw Prins(es) in Nederwetten? 
 
Op zaterdagavond 14 november zal er tijdens het Prinsenbal bij CV De 
Wetters weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden om de kar te 
trekken tijdens carnaval 2016 en de scepter over te nemen van Prins Peer en 
zijn adudanten KoMIES en PlezHANt. De avond begint om 20.00 uur en zal 
plaatsvinden in de ‘Multi Functionele Accommodatie’ (MFA ). De Koppel 1 in 
Nederwetten. 
 
Om 11 over 11 zullen de nieuwe Prins(es) en gevolg gepresenteerd worden.Er 
zijn al diverse speculaties over wie dat zullen zijn. Er kan een fantastische 
prijs gewonnen worden als u raadt wie de nieuwe Prins(es) is. Om iedereen te 
helpen, geven we hier de volgende 3 aanwijzingen in de vorm van 
afbeeldingen die van toepassing zijn op de nieuwe Prins(es). Kijk voor meer 
informatie ook op www.dewetters.nl. 
 
Kom kijken hoe leuk carnaval kan zijn in de mooie gezellige locatie.Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis. 
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Wie wordt   
de nieuwe 
prins(es)   
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 14 november zal 
er tijdens het prinsenbal bij CV De 
Wetters weer een nieuwe prins(es) 
gepresenteerd worden om de kar te 
trekken tijdens carnaval 2016 en de 
scepter over te nemen van Prins Peer 
en zijn adudanten KoMIES en Plez-
HANt. De avond begint om 20.00 uur 
en zal plaatsvinden in de ‘Multi Func-
tionele Accommodatie’ (MFA). De 
Koppel 1 in Nederwetten.

Om 11 over 11 zullen de nieuwe 
prins(es) en gevolg gepresenteerd wor-
den. Er zijn al diverse speculaties over 
wie dat zullen zijn. Er kan een fantasti-
sche prijs gewonnen worden als u raadt 
wie de nieuwe prins(es) is. Om ieder-
een te helpen, geven we hier de volgen-
de 3 aanwijzingen in de vorm van 
afbeeldingen die van toepassing zijn op 
de nieuwe Prins(es). Kijk voor meer in-
formatie ook op www.dewetters.nl

Kom kijken hoe leuk carnaval kan zijn 
in de mooie gezellige locatie. Iedereen 
is welkom en de toegang is gratis.
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Eikelen over bomen
Wat een landschap, wat een kleurenpracht, wat een mooie lichteffecten. 
Houdt u ook zo van de herfst en de herfstkleuren? De klok is weer terugge-
zet, de herfst is in het land. Ik ben een paar keer in gesprekken beland over 
eikels en bomen. Niet alleen de bladeren vallen van de bomen, ook hun 
vruchten, de eikels. Goed om even bij stil te staan. Ik maak hier pas op de 
plaats om te bomen over eikels en om te eikelen over bomen. 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten mag je gerust een bomenrijke gemeente 
noemen, maar gedegen bomenbeleid ontbreekt. Jarenlang eikelen over bo-
men in de gemeenteraad heeft nog geen duurzaam bomenbeleid opgeleverd. 

Aan de Vallestap zijn ze de berken beu en worden mensen zelfs ziek van die 
bomen. Elders in onze gemeente zorgen bomen ook voor overlast. Zo zijn de 
eikenbomen aan de Broekdijk al onderwerp van discussie geweest in die buurt 
en ook in de gemeenteraad. Soms zijn bomen gewoon te oud en te gevaarlijk. 
Dan gaat de gemeente over tot het kappen van die bomen. Ook zijn er nog ge-
zonde bomen die door geplande woningbouw of wegenaanleg het veld moe-
ten ruimen. Dit voorjaar zijn aan de Europalaan en omgeving zo’n 350 bomen 
geveld voor woningbouw en voor de aanleg van busbanen voor Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer. 

De gemeente is er maar druk mee. Juist in een periode dat je geen mens hoort 
klagen over bomen stelt de gemeente een diepgaand onderzoek in naar moge-
lijke ‘bomen’-overlast bij de inwoners. Het motto is: Overlast van bomen, graag 
uw mening! Dat onderzoek is gehouden in juni. Het gemeentebestuur wilde 
weten of er bij bewoners ergernissen leven over bomen in hun wijk of buurt. 

Stel nu maar eens die vraag. Ook ongevraagd beginnen gemeentegenoten hun 
ergernissen te spuien. Overlast van bladeren, van eikels, van dode takken, noem 
maar op. Om nog maar te zwijgen over de wortels van bomen, die tegels om-
hoog duwen en soms zelfs rioolbuizen beschadigen. Een voorbeeldje: de eiken-
bomen aan het Laar in Gerwen zorgen voor overlast op het voetpad (zie foto). Je 
kunt niet eens fatsoenlijk met rolstoel of rollator gebruik maken van het trottoir, 
terwijl dat toch bij uitstek een veilig voetpad moet zijn, zeker ook voor rollend 
voortbewegen.
Ik verwacht dat er binnenkort een gemeentebreed bomenbeleidsplan op tafel 
ligt. Waar eikelen over bomen al niet goed voor is….. 

Tekst en foto: Cees van Keulen

CeesPandatweeling krijgt namen 
Ginger en Lynn
De rode pandatweeling van Dierenrijk in Nuenen gaat niet meer naamloos 
door het leven. De oproep om leuke namen te bedenken voor de twee meis-
jes resulteerde in honderden reacties op de website van de dierentuin. Er is 
gekozen voor: ‘Ginger’ en ‘Lynn’.

Het SBS-programma Hart van Ne-
derland stelde voor om de tweeling 
Xess en Xava te noemen - naar de 
pasgeboren zoon van Wesley en Yo-
lanthe Sneijder - maar die suggestie 
haalde het dus niet. De keuze van de 
verzorgers van Dierenrijk viel name-
lijk op de door Jayden Jaspers aange-
dragen namencombinatie. “Ginger 
betekent rossig en Lynn is vanwege 
mijn zusje, want die heeft ook rood 
haar,” aldus de 10-jarige winnaar. Jay-
den wordt samen met zijn gezin uit-
genodigd voor een gezellig dagje 
Dierenrijk inclusief ‘meet&greet’ met 
de rode panda’s.

De tweeling werd op 27 juli geboren. 
Zo’n bevalling gaat volledig op na-
tuurlijke wijze. De moeder en haar 
jongen worden daarna enkele maan-
den met rust gelaten. Onlangs werden 
de jongen gechipt en vond ook een ge-
slachtsbepaling plaats. Het waren 
twee meisjes en die heten nu dus Gin-
ger en Lynn. Moeder Kim en vader Yo-
gi wonen beiden al jaren in Dierenrijk 
en zijn erg in hun nopjes met de ge-
zinsuitbreiding.

Dat de temperatuur nu soms al rond 
het vriespunt schommelt, deert de ro-
de panda’s van Dierenrijk geenszins. 
Deze dieren zijn namelijk bestand te-
gen extreme kou dankzij hun dikke 
vacht. In het Himalaya-gebied worden 
ze echter in hun voortbestaan be-
dreigd vanwege hun bont en vooral het 
verdwijnen van geschikt leefgebied. 
Dierenrijk neemt in dat kader ook deel 
aan het EEP-fokprogramma van de sa-
menwerkende Europese dierentuinen.

De rode panda’s hebben het prima naar hun 
zin in Dierenrijk (foto: Dierenrijk/Libéma)

Van Santvoort Makelaars is marktleider op het gebied van makelaardij en 
nieuwbouwconsultancy in Zuidoost-Brabant. De kracht van onze circa 
25 medewerkers schuilt in de combinatie van persoonlijke aandacht, 
specialistische kennis en gebruik van een groot netwerk.

Wij zoeken ter uitbreiding van ons team een:

SECRETARESSE (FULL TIME)
voor onze vestiging Nuenen

Wie zoeken wij?
Een duizendpoot ter ondersteuning van de makelaars bij al hun werkzaamheden op onze vestiging Nuenen. 

Werkzaamheden:

- alle voorkomende commerciële/administratieve werkzaamheden t.b.v. het 
  makelaarskantoor;
- behandelen van inkomende telefoongesprekken;
- agendabeheer.

Functie-eisen:

- affiniteit met de vastgoedsector is een pré;
- commerciële, administratieve en sociale vaardigheden;
- representatief;
- flexibel;
- kennis van MS-office pakketten zoals Word en Excel.

Wat bieden wij?
Wij bieden een boeiende veelzijdige functie in een jong enthousiast team met goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, een prettige collegiale werkomgeving en ruimte voor eigen initiatieven.

www.vansantvoort.nl

Edenstraat 1  -  Eindhoven  -  tel. 040-2692530  -  info@eindhoven.vansantvoort.nl 

(Tevens vestigingen in Helmond, Eersel, Nuenen en Deurne)

Je kunt je sollicitatiebrief met c.v. sturen vóór 15 november 2015 naar: 

Van Santvoort Makelaars
t.a.v. Pieter van Santvoort
via e-mail: info@eindhoven.vansantvoort.nl

Concurrentie        
op de woningmarkt blijft 
Een nogal radicaal voorstel kwam onlangs van een werkgroep van Metropool 
Regio Eindhoven (MRE). Op het gebied van wonen moet Zuidoost-Brabant 
voortaan als één gemeente worden bestuurd. Kort samengevat wil de werk-
groep dat de regio één regionale woonvisie ontwikkelt, dat gemeenten hun be-
voegdheden overdragen aan een Regionale Woningraad en dat er op termijn 
ook één gezamenlijke grondbank komt. Onnodige concurrentie voorkomen is 
een voornaam argument van de werkgroep, waarin o.a. drie wethouders uit de 
regio en vertegenwoordigers van marktpartijen zitting hebben.

Er zal nog heel wat water door Dommel en Aa moeten stromen voor het zover is, 
als het al zover komt. De belangen zijn groot. Veel gemeenten hebben veel geld 
in grond geïnvesteerd en de financiële positie van de gemeentelijke grondbe-
drijven is nogal verschillend. Daarbij: concurreren zit een beetje in het bloed. En 
op zich is concurrentie altijd goed op een markt, dus ook op de woningmarkt. 

Concurrentie tussen gemeenten is al zo oud als de wereld. Een voorbeeldje uit 
de praktijk: de gemeente Helmond is niet blij zijn met de ontwikkeling van de 
uitbreidingslocatie Nuenen-West. Dat is immers een regelrechte concurrent 
voor Helmonds succesnummer Brandevoort. De gemeente Eindhoven ziet 
daarentegen voordeel in de uitbreiding van Nuenen: de nieuwe bewoners leve-
ren meer draagvlak op voor de voorzieningen in Eindhoven en wie weet komt 
Nuenen toch wel een keer onder Eindhovense vleugels. Dus politiek gezien is 

het een lastig dossier, zo’n Regionale Woningraad, al zal ieder-
een de noodzaak van afstemming onderschrijven.

 
Snijden in eigen vlees is moeilijk. Ik moet de gemeente-
raad nog tegenkomen die van een mooi bouwplanne-
tje in eigen dorp afziet vanwege de regionale woonvi-

sie. Los daarvan is enig realisme over de stuurbaarheid 
van de markt op z’n plaats. De vraag van de consument 
bepaalt uiteindelijk het succes van plannen en ontwik-

kelingen. De trend is op dit moment richting groot. De 
trek naar de stad is niet meer te stoppen en binnen platte-

landsgemeenten met meerdere kernen is ook een ver-
schuiving naar de centrumplaatsen met meer voor-

zieningen waar te nemen. Klein wordt kleiner en 
groot groter, of er nu een Woningraad is of niet.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Computercafé 
Nuenen in november
Het Computercafé van SeniorWeb 
Nuenen en bibliotheek Dommeldal 
is in oktober gestart met een pre-
sentatie over de overstap naar Win-
dows 10, hetgeen meteen een 
recordaantal bezoekers opleverde. 
Gelukkig konden er uit het gemeen-
tehuis extra stoelen geleend wor-
den zodat het toch een prima 
ochtend werd. Komende maand 
staat Windows 10 alweer op het 
programma, nu niet over de up-
grade, maar over het werken met 
het nieuwe besturingssysteem. 

5 nov. Thuisnetwerk
Er zijn steeds meer apparaten in huis 
die we met elkaar en met internet wil-
len verbinden. Hoe maak je een goed 
werkend thuisnetwerk (bedraad of 
draadloos) met PC, tablet, smartpho-
ne en andere apparatuur?

12 nov. Werken met Windows 10
Als men overgestapt is naar Windows 
10 loopt men tegen een aantal veran-
deringen aan. Het Computercafé laat 
u snel kennismaken met de nieuwe 
functies van Windows 10 zodat u er 
weer snel mee uit de voeten kan.

19 nov. Slimmer zoeken
Alles wat we niet meteen weten pro-
beren we op te zoeken in Google.
Een zoekopdracht in Google geeft 
echter een overdaad aan antwoorden. 
Hoe zorgen we er voor dat we het ge-
wenste antwoord krijgen?

26 nov. Etiketten maken
Als we adressen in een bestand op de 
PC hebben is het niet logisch om deze 
op een enveloppe weer over te schrij-
ven. Hoe laat je op een eenvoudige 
manier via de PC een vel met etiketten 
uit de printer rollen? Het computerca-
fé leert het u.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding om 
9.30 uur, waarbij er weer volop ruimte 
is voor vragen. De bijeenkomsten zijn 
voor iedereen toegankelijk en de en-
tree bedraagt € 4,-. Het Computercafé 
is bereikbaar via de hoofdingang van 
de bibliotheek aan de Jonkheer Hugo 
van Berckellaan 18 (tegenover Dorps-
boerderij Weverkeshof).
www.seniorwebnuenen.nl/computercafe

Woordvoerders doen mee aan actie ‘Geen spoed, geen pers’
De woordvoerders van de politie in Oost-Brabant doen komende week mee aan 
de landelijke acties voor een betere politie-CAO. Onder het motto ‘Geen spoed, 
geen pers’ voeren de woordvoerders actie tussen zaterdag 24 oktober 08.30 uur 
en zaterdag 31 oktober 08.30 uur. In die week zullen wij zeer terughoudend om-
gaan met het beantwoorden van media-vragen en het maken van nieuwsbe-
richten. 
Grotere incidenten, waarbij normaal gesproken een woordvoerder ter plaatse 
gaat of daar woordvoering over doet, zullen wel op de gebruikelijk manier wor-
den afgehandeld.
Met deze actie steunen de woordvoerders van de politie in Oost-Brabant de ac-
ties voor een rechtvaardige CAO die al enkele maanden door de politie worden 
gevoerd.

Verdachte situaties tijdens donkere dagen?
Nu het steeds langer donker wordt zijn inbrekers, straatrovers en overvallers ex-
tra actief. De kans dat deze criminelen worden opgepakt, neemt aanzienlijk toe 
als u verdachte zaken bij de politie meldt. Wist u dat 80 procent van de wonin-
ginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van omwonenden? Ziet u si-
tuaties die u niet vertrouwt, bel dan 112. Het helpt enorm als mensen het kente-
ken, signalement en vluchtrichting doorgeven. De politie zal tijdens de donkere 
dagen - van oktober tot maart - plaatselijk meer surveilleren en preventieve ac-
ties houden. Preventietips over straatroof, woninginbraak, woningoverval en 
bedrijfsovervallen vindt u op www.politie.nl

Politieberichten
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Nu alleen in november 30% korting*  
 
  

*Over zowel de veranda als montage wordt 30% korting gegeven t/m 5 december 

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief over de reconstructi e Europalaan HOV2, Nuenen. Midden augustus 
van dit jaar heeft  Rasenberg Wegenbouw B.V., opdracht gekregen van de gemeente Nuenen voor de 
reconstructi e van de Europalaan en aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoersverbinding tussen de 
gemeentegrens van Eindhoven en de Smits van Oyenlaan. Met deze nieuwsbrief stellen wij ons graag aan u 
voor en informeren wij u over de werkzaamheden die de komende ti jd gepland zijn.

Reconstructi e Europalaan Nuenen

Even voorstellen
Aannemer Rasenberg Wegenbouw B.V. is gevesti gd in Eindhoven, Breda en 
Sitt ard. Vanuit deze vesti gingen zijn wij acti ef in Zuid-Nederland. Tijdens het 
project zijn wij gevesti gd aan Berg 47 in Nuenen (achter het kantoor van APS 
personeelsservice). Vanuit deze projectlocati e treff en wij de voorbereidingen en 
begeleiden wij het uitvoeringsproces. Ook kunt u hier op donderdagen terecht 
voor vragen over het project. Onze omgevingsmanager staat u graag te woord. 

Wat gaan wij doen?
De werkzaamheden starten op 26 oktober 2015 en duren tot begin 2017. 
Wat gaan we doen:
 Reconstructi e van 3 kilometer weg;
 Aanbrengen van 3,7 kilometer busbanen;
  Aanbrengen van 4,5 kilometer fi etspad en 1,7 kilometer fi etsstraten;
 Aanbrengen van 5 voorrangspleinen in Europalaan;
 Plaatsen van 300 nieuwe verkeersborden;
  Leggen van 6,2 kilometer riolering en aanplant van 525 bomen.

Wij voeren de werkzaamheden uit in verschillende fases, zodat voetgangers, fi ets- en autoverkeer een veilige 
en vlott e doorgang houden ti jdens de werkzaamheden. In onderstaand overzicht staat de globale planning 
van het project weergegeven:
Fasenr: Waar wordt gewerkt Periode

0 Voorbereiding t.b.v. ontsluiti ng Nuenen West 26 oktober  –  2 november 2015
1 Fietspad noordzijde Eindhovense grens tot Smits van Oyenlaan 2 november – eind december 2015
2 Hoofdrijbanen en busbaan Eindhoven - Geldropsedijk januari 2016 – april 2016
3 Fietspad zuidzijde Eindhovense grens tot Smits van Oyenlaan april 2016 – juni 2016
4 Hoofdrijbaan Geldropsedijk – Smits van Oyenlaan juni 2016 – oktober 2016

 

Wat kunt u de komende ti jd verwachten
Vanaf 26 oktober 2015 starten wij met fase 0, en zett en wij fysiek de eerste schop in de grond voor het 
aanbrengen van een ti jdelijke verharding rondom de kruisingen woonwijk Nuenen-West. Doel van deze fase is 
om in vervolgfases het verkeer beter te laten doorstromen.  

Na deze voorbereidende werkzaamheden starten we vanaf begin november met fase 1. De fi etsers leiden 
we gedurende deze fase (evenals in de volgende fase) om naar het zuidelijk gelegen fi etspad aan de kant van 
Nuenen-West. Het noordelijke fi etspad is nu vrij van verkeer en wordt opgebroken, waarna we een nieuw riool 
en een ti jdelijke verhardingsconstructi e aanleggen. Door deze ti jdelijke verharding kan in de volgende fase, 
januari t/m april 2016, het fi etspad in gebruik genomen worden door gemotoriseerd verkeer. Voor aanvang van 
de werkzaamheden in fase 2 informeren wij u weer via de nieuwsbrief. 

Welke gevolgen heeft  dit voor u? 
Fase 0  Tijdens de werkzaamheden van fase 0 verandert er niets aan de huidige verkeerssituati e. De hinder 

zal zich tot een minimum beperken. De direct aanwonenden van deze fase (Nuenen-West) zijn via 
een bewonersbrief van deze werkzaamheden op de hoogte gebracht. 

Fase 1  Eventuele hinder in fase 1 komt voort uit werkzaamheden aan het noordelijk fi etspad. Het verwijderen 
(frezen) van het huidige asfalt kan leiden tot kortstondig geluidshinder. Alle werkzaamheden in deze 
fase vinden overdag plaats om de hinderbeleving tot een minimum te beperken. 

Omleiding autoverkeer
Tijdens de werkzaamheden kan het doorgaand verkeer over de Europalaan blijven rijden, zoals nu het geval 
is. Tijdens deze fase wordt de aansluiti ng van de Vorsterdijk en de Dubbestraat aan de noordzijde permanent 
afgesloten. De zuidzijde blijft  gehandhaafd. Voor beide situati es wordt een omleidingsroute aangegeven. De 
overige kruisingen blijven ti jdens de werkzaamheden in gebruik zoals nu het geval is. 

Mocht u een bewoner of bezoeker zijn van Nuenen-West, dan vragen wij u om vanuit veiligheidsoverwegingen 
extra aandacht te hebben voor de fi etsers die vanaf 2 november tot midden april 2016 ook gebruik maken 
van de parallelweg (Ligtsedreef). Gebruik ook alleen de bestaande ontsluiti ngen via de Bakertdreef (deze weg 
ligt er nu nog niet, deze zal midden volgend jaar klaar zijn voor gebruik) en de Dubbestraat om gevaarlijke 
verkeerssituati es te voorkomen. 

Omleiding fi etsverkeer
Al het fi etsverkeer rijdt over het zuidelijk fi etspad. We att enderen fi etsers op de gewijzigde situati e via gele, 
ti jdelijke bebording en een hekwerk dat het werkterrein afschermt. 

De bestaande fi etsoversteken, de Vallestap, Geldropse dijk en de Pinckart, blijven gehandhaafd voor fi etsers om 
de Europalaan over te kunnen steken. Het autoverkeer op de Europalaan wijzen we via extra bebording op het 
feit dat fi etsverkeer op de betreff ende locati e in twee richti ngen kan oversteken. Ook  voor fi etsers geldt dat de 
aansluiti ng van de Vorsterdijk en de Dubbestraat aan de noordzijde permanent zijn afgesloten.

Vragen en contact
Contact met onze omgevingsmanager
Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben, neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager van 
dit project. Hij is als volgt bereikbaar:
  Telefoonnummer ti jdens werkuren: 06 - 819 567 09
  E-mailadres: europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl
  Inloopmoment: iedere donderdag in het infocentrum tussen 9.00 – 16.00 uur, adres Berg 47 in Nuenen

In opdracht van de Gemeente Nuenen Onderdeel vanCOLOFON
Teksten:   Rasenberg Wegenbouw b.v.
Verspreiding: Eenmalig huis-aan-huis, 
vervolgens op verzoek per e-mail of per post. 
E-mail:  vragen over deze brief kunt u stellen via 
europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl
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Een nieuw 
initiatief, Dichters-
collectief Nuenen
Na de Nationale Gedichtendag van 
donderdag 30 januari 2014 in Au-
berge Vincent hebben twee Nue-
nense dichters, Helma Michielsen 
en Annemieke Soethout een collec-
tief opgericht. Nadat direct al Pauli-
ne Jansen en in een wat later 
stadium Fred Lambert zich bij de 
groep voegden, trad in het najaar 
van 2014 nog een vijfde dichter toe: 
Nannie van den Eijnden.

Het dichterscollectief is ontstaan 
vanuit de behoefte om eigen gedich-
ten met elkaar te delen en te verbete-
ren. De opbouwende kritiek helpt om 
elkaar te stimuleren en is bedoeld om 
ervan te leren en tegelijkertijd het 
dichten op een hoger niveau te bren-
gen. Het is inspirerend en motiverend 
om zelfgeschreven werk aan elkaar 
voor te dragen. De dichters komen 
gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar 
en schrijven rond thema’s, zoals ‘zin-
gen van liefde,’ ‘woord in beeld,’ ‘rei-
zen’ en ‘techniek’, en brengen ook vrij 
werk in. 

Het Dichterscollectief Nuenen wil 
poëzie een nieuwe impuls geven. Bin-
nenkort organiseren de dichters een 
avond in het kader van het Van Gogh-
jaar. Op deze avond zal het collectief 
zich voor het eerst officieel presente-
ren aan het publiek.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 1-11 in het programma Nuenen-Nu : 
•	 De	toekomst	van	Het	Klooster
•	 Ko	Kado’s	Fandag	van	Stichting	Spek
•	 VVD	Nuenen	naar	Europees	Parlement	in	Brussel
•	 Open	Dag	LEV	groep
•	 Opening	kledingzaak	Kik	in	het	Kernkwartier
•	 Lezing	Herman	Pleij	over	Brabantse	identiteit	en	van	Gogh
•	 28	dagen	niet	roken
•	 LON	door	de	jaren	heen,	aflevering	6
De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 uur, 19.00 
uur,	21.00	uur,	23.00	uur	en	01.00	uur.	Op	5	november	wordt	de	raadsverga-
dering live uitgezonden. Het programma is ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsbe-
richten	lezen	en	oude	LON-opnames	bekijken.	U	kunt	alle	reportages	ook	
apart	bekijken	op	You	Tube	en	Facebook.
Hebt	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	door	LON	TV	te	verzorgen	reportage?	Stuur	
dan	een	e-mail	naar	tv@omroepnuenen.nl.	U	kunt	ook	op	werkdagen	gewoon	
binnenlopen	in	onze	studio	in	Het	Klooster	tussen	10.00	uur	en	12.00	uur.

Ge bent erbij of ge bent er niet bij 

Solistes	 Laura	 Derks	 en	 Krystle	 van	
den Broek zongen de sterren van de 
hemel en Mark Cornelis bouwde een 
feestje.	Enthousiaste	 en	vaardige	pre-
sentator	 Kevin	 leidde	 het	 publiek	 en	
muzikanten door de avond heen met 
zijn humor. Ad rem speelde hij in op 
wat er in de zaal gebeurde. Het publiek 
zong uit volle borst mee met bekende 
popliedjes uit de afgelopen vier decen-
nia. Het begon al goed met het ope-
ningsnummer:	 een	 medley	 van	
Nederlandse evergreens, zoals Zij ge-

looft	 in	 mij,	 Una	 Paloma	 Blanca	 en	
Land	van	Maas	en	Waal.	Net	voor	de	
pauze werd Brabant ingezet. Dat be-
loofde wat voor de tweede helft! Or-
keststukken, koor en solisten wisselden 
elkaar af, wat zorgde voor een geva-
rieerd	 programma.	 En	 na	 de	 pauze	
ging het dak er echt af. 
Een	echt	kippenvelmoment	mocht	na-
tuurlijk niet uitblijven. Het orkest 
speelde	een	medley	van	bekende	Rob-
bie	Williams	nummers.	Dé	meezinger	
'Angels' haalde het beste in iedereen 

Zaterdagavond 24 oktober klonken de woorden, die het credo waren van 
Bert Verhagen uit de mond van Kevin Looijmans. En er waren zo'n 250 men-
sen bij! Het grote Ameezingconcert van het Gerwens Muziekkorps met me-
dewerking van Popkoor Parkstreet was een heel groot succes. 

naar	boven.	Publiek,	koor,	solisten,	or-
kest:	iedereen	liet	zich	horen.	Wat	een	
prachtig moment op deze bijzondere 
avond. 
Het feest was compleet toen de polo-
naise werd ingezet bij Viva Hollandia. 
De trompettensectie deed gezellig 
mee met zwaaiende instrumenten en 
ook de andere muzikanten konden het 
niet laten om, zo hier en daar, mee te 
zingen. De sfeer zat er goed in. 

Na het laatste nummer (You'll Never 
Walk	Alone)	liet	het	publiek	zijn	wel-
gemeende waardering horen door een 
klaterend applaus te geven. Het bleef 
nog	lang	gezellig	in	Het	Klooster	bij	de	
afterparty	op	het	Rabobankplein.	
Ge was erbij of ge was er niet bij. Die 
laatste groep heeft zeker iets gemist! 

Ko Cadeau Fandag 
georganiseerd door Stichting 
SPEK was een groot succes!
Afgelopen woensdag 21 oktober, werd Het Klooster in Nuenen omgetoverd 
tot een groot speelpaleis. Stichting SPEK had namelijk het grootste kinder-
feest van Nuenen georganiseerd, de Ko Cadeau Fandag. Er waren ongeveer 
200 kinderen die allemaal deel hebben genomen aan diverse spelletjes en 
activiteiten. 

Voor	€	3,-	konden	de	kinderen	een	rit-
tenkaart kopen waarmee ze op de 
springkussens konden, ze konden zich 
laten schminken, ze mochten met nat-
te sponzen gooien maar konden ook 
genieten van een lekkere slushpuppi, 
popcorn, cupcakes en wafels. Daar-
naast mochten alle kinderen torens 
bouwen, met reuze lego spelen en 
blikken	gooien.	Rond	16.00	uur	was	de	
loterij waar onder andere snoeptaar-
ten, vrijkaarten voor Dierenrijk Nue-
nen en spelletjes werden weggegeven. 
De kinderen die de kleurwedstrijd 
hadden gewonnen mochten als klap 
op de vuurpijl taart gooien op het be-
stuur van de stichting. Na deze leuke 
activiteiten werd er door alle kinderen 
volop	gedanst	en	geswingd	op	de	Ko	
KinderdisKo.	 Rond	 17.00	 uur	 trak-
teerde	Ko	nog	iedereen	op	een	lekker	

ijsje, waarna iedereen moe maar vol-
daan huiswaarts keerde.

Stichting	SPEK	wil	iedereen	bedanken	
die het mogelijk heeft gemaakt om dit 
grote kinderfeest te organiseren. On-
dernemers, sponsoren, alle vrijwilli-
gers.	 Super	 bedankt	 voor	 jullie	
bijdrage! Maar ook de kinderen die 
aanwezig	waren,	super	leuk!	Ko	heeft	
genoten van jullie aanwezigheid.

Donaties
Tot	 en	 met	 zaterdag	 31	 oktober	 a.s.	
kunt u uw emballagebonnen nog do-
neren	 in	de	 ton	bij	Roland	Grimberg	
die bij de Jumbo in Nuenen staat. De 
ton zit al redelijk vol, maar er kunnen 
nog	altijd	meer	bonnen	bij.	Stichting	
SPEK	kan	deze	donaties	goed	gebrui-
ken om alle kinderen in Nuenen weer 
een lach op het gezicht te bezorgen! 
Op verschillende plekken in Nuenen 
(momenteel bij Tuincentrum van 
Rooij	&	 Sweet	 Surprise)	 staan	 dona-
tieboxen	van	Stichting	SPEK.	Ze	zijn	
altijd blij met bijdrages in welke vorm 
van ook. Binnenkort volgen er in Nue-
nen nog meer donatieboxen, onder 
andere	bij	Bakkerij	Schellens	&	Bloe-
menateljee Nuenen zal een box ko-
men te staan. Ook deze donaties 
worden gebruikt om alle kinderen in 
Nuenen weer te laten lachen.

Avonturenserie
Stichting	 SPEK	heeft	 een	 avonturen-
serie	gemaakt	rondom	Sinterklaas,	Ko	
en	de	Zwarte	Pieten.	Deze	serie	wordt	
in	6	afleveringen	van	ongeveer	15	mi-
nuten per stuk uitgezonden. In de se-
rie zit een spelelement verwerkt 
waaraan alle kinderen in Nuenen deel 
kunnen nemen. Binnenkort volgt er 
op facebook, de website en de krant 
een stempelkaart die je daarvoor no-
dig	zult	hebben.	Uiteindelijk	is	er	voor	
de winnaar van het spelelement een 
supergave prijs te winnen. In de loop 
van de tijd zal met aanwijzingen de 
prijs langzaam onthuld gaan worden. 

Tot slot
Kent	 u	 een	 gezin	wat	 in	 aanmerking	
komt	 voor	 een	 bezoek	 van	 Stichting	
SPEK	neem	dan	contact	op	via	stich-
tingspek@outlook.com. Alle aanmel-
dingen worden zorgvuldig behandeld 
en er wordt rekening gehouden met de 
privacy!

Kraammarkt 
in het St. Anna 
Ziekenhuis 
Op zaterdag 14 november organi-
seert Geboortecentrum Anna in sa-
menwerking met ZuidZorg voor de 
tweede keer een kraammarkt. Op de 
markt kun je kennis maken met aller-
lei zaken rondom zwangerschap, be-
valling, kraamzorg en kinderopvang. 
Aanstaande ouders, opa’s, oma’s, 
broertjes en zusjes zijn op deze dag 
van 10.00 tot 15.00 uur van harte 
welkom in het St. Anna Ziekenhuis in 
Geldrop. De toegang is gratis en 
vooraf aanmelden is niet nodig. 

Ontspannen oriënteren
Wil	je	meer	weten	over	bevallen	of	heb	
je	 vragen	 over	 borstvoeding?	 Heb	 je	
nog	vragen	over	kraamzorg?	Ben	je	op	
zoek	naar	leuke	ideeën	voor	een	baby-
shower	of	een	fotosessie	met	je	gezin?	
De kraammarkt in het Anna geeft je 
de kans om op een ontspannen ma-
nier informatie te verzamelen en je te 
oriënteren op allerlei producten rond-
om zwangerschap en bevallen. 

Het programma: 
een gevarieerd aanbod
Op de gezellige markt zijn medewer-
kers van Geboortecentrum Anna aan-
wezig die je graag te woord staan en 
jouw vragen over bevallen beantwoor-
den. Daarnaast zijn er diverse bedrij-
ven vertegenwoordigd die praktische 
en leuke kraamproducten demonstre-
ren of die jou kunnen informeren over 
het aanbod aan kraamzorg. Ook wor-
den verschillende lezingen en work-
shops gegeven en is er een modeshow 
met positiekleding. Daarnaast zijn er 
diverse kinderactiviteiten. 
Meer informatie over het programma 
en een overzicht van alle aanwezige 
stands is te vinden op www.st-anna.
nl/kraammarkt 

Geboortecentrum Anna
In Geboortecentrum Anna kunnen 
vrouwen onder begeleiding van hun 
eigen	 verloskundige	 of	 gynaecoloog	
bevallen in een huiselijke sfeer met de 
garantie dat zij tijdens de bevalling 
niet hoeven te ‘verhuizen’ naar een an-
dere plaats. Het centrum is ontstaan 
uit een nauwe samenwerking tussen 
de verloskundigen uit de regio en het 
St.	Anna	Ziekenhuis.	

Iedere zwangere vrouw uit de regio 
kan in het Geboortecentrum Anna 
bevallen. Ongeacht of zij de zwanger-
schap bij een verloskundige doorloopt 
of	onder	behandeling	is	bij	een	gynae-
coloog	 van	 het	 St.	Anna	Ziekenhuis.	
Meer informatie over het Geboorte-
centrum Anna vind je op www.st-an-
na.nl/geboortecentrum

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,-

Nederland leest een cadeautje 
van de Bibliotheek
Nederland Leest viert in november 2015 haar tiende editie met het korte 
verhaal. A.L. Snijders, de bekende auteur van korte verhalen (ZKV’s), stelde 
speciaal voor u een verhalenbundel samen met een staalkaart van Neder-
landse korte verhalen.

Tijdens	Nederland	Leest	(van	zondag	
1	november	t/m	maandag	30	novem-
ber	 2015)	 krijgt	 u,	 als	 Bibliotheeklid,	
deze verhalenbundel gratis van uw bi-
bliotheek. Zolang de voorraad strekt. 
Extra	bijzonder	dit	jubileumjaar:	in	el-
ke provincie verschijnt een aparte edi-
tie van de bundel, aangevuld met 
mooie korte verhalen uit uw regio! 
Natuurlijk is voor Bibliotheekleden 
het boek ook gratis te leen als eBook.

A.L. Snijders
Snijders,	auteur	van	korte	verhalen,	en	
bekend	van	zijn	optredens	in	de	We-
reld Draait Door, heeft in de verhalen-
bundel ook zijn eigen reactie op deze 
verhalen,	opgenomen.	Snijders	(1937),	
geboren in Amsterdam en wonend in 
Lochem,	publiceert	vanaf	de	jaren	’80	

columns	 in	 diverse	 kranten.	 Rond	
2002	begon	hij	met	veel	plezier	te	wer-
ken	 aan	 iets	 nieuws:	 het	 ZKV.	 Een	
woord dat hij zelf bedacht, de afkor-
ting van zeer kort verhaal. 
In	2006	kwam	zijn	 eerste	bundel	met	
ZKV’s	 uit.	 In	 2010	 kreeg	 Snijders	 de	
prestigieuze	Constantijn	Huygensprijs	
uitgereikt, voor zijn gehele oeuvre. 
In	 2013	 verscheen	de	 achtste	 bundel	
ZKV’s:	De	hartslag	van	de	aarde,	een	
gecombineerd lees, luister- en mu-
ziekboek.	En	in	het	voorjaar	van	2015	
verscheen	 de	 negende	 bundel	 ZKV’s	
De	Libelleman.	
Veel	 luisteraars	 worden	 Snijders-le-
zers sinds de schrijver zijn stukjes 
voorleest	 in	 De	 ochtend	 van	 4	 (Ra-
dio4),	op	zondagochtend	om	8.45	uur.	
www.bibliotheekdommeldal.nl

Bewoners Nuenen nomineren 
leukste ondernemers
Ondernemers hebben vaak een belangrijke functie in hun eigen buurt en 
gemeente. Ze spreken veel mensen en weten wat er leeft onder de bewo-
ners. Daarnaast zijn ze vaak ook nog sponsor van het lokale verenigingsle-
ven. Daarom hebben inwoners van de gemeente Nuenen nu de gelegenheid 
om via www.leuksteondernemer.nl de leukste ondernemers te nomineren 
zodat hen een podium geboden kan worden. Deelname voor ondernemers 
uit de gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten is gratis.

Vanaf	8	november	2015	kan	er	gestemd	
worden op de ondernemers die door de 
inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten zijn genomineerd. Daarna 
vindt	er	op	11	januari	2016	een	feestelij-
ke	Award	Uitreiking	plaats	waar	de	win-
nende ondernemers gehuldigd worden.

Ondernemers hebben vaak een maat-
schappelijke	 functie.	Kika	 is	maatschap-
pelijk partner van de verkiezing en wil 
kanker bij kinderen de wereld uithelpen 
en ontvangt van de partners van de ver-
kiezing een mooie cheque bij de Award 
Uitreiking.	www.leuksteondernemer.nl
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

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   

Donderdag 5 november
14.00 uur Zingen met Anine

Gasterij Jo van Dijkhof

Donderdag 5 november
19.30-21.30 uur Thema-avond: 
Pubers en de verleiding van nu

Het Klooster Nuenen

Vrijdag 6 november
20.15 uur  Krystl met 
‘KRYSTL in het KLEIN’

Het Klooster

Zaterdag 7 november
14.00 uur Fancy Fair

De Regenboog, Sportlaan 5  Nuenen

Zaterdag 7 november
‘Hee doede mee’

tweede editie Nuenense dorpsquiz

Zaterdag 7 en zondag 8 november 
12.00-15.00 uur Inleveren speelgoed voor 

Stichting Speelkr8 
Speeltuin De Kievit, Kerkstraat 10 in Nuenen 

en Speelheuvelweg 1 in Eindhoven

Zondag 1 november
14.00 uur - 16.45 uur KBO Korenmiddag

Het Klooster

Dinsdag 3 november
20.00 uur Kienen 

VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen
Het Pleincollege

Dinsdag 3 november
20.00 uur Presentatie  

‘Het glibberige amfibieënland’
IVN-ruimte in Het Klooster

Woensdag 4 november
20.00 uur Herfststukjes maken met DOEN! 

De Koppelaar in Nederwetten

Donderdag 5 november
09.30 uur Thuisnetwerk

Computercafé Seniorweb, 
bibliotheek Nuenen

Donderdag 5 november 
vanaf 10.30 uur Koffie inloopochtend bij 
PVGE vereniging voor senioren Nuenen
‘Het Kwetternest’ in gebouw Scarabee, 

Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen

Zaterdag 31 oktober
19.30 uur John de Bever V.I.P. DinnerShow

De Collse Hoeve, 
Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Zaterdag 31 oktober 
20.15 uur ALI B, Je suis Ali (try-out)

Het Klooster

Zondag 1 november
Iers Sessie Festival

rondom Het Park Nuenen en Weverkeshof

Zondag 1 november
12.00-15.00 uur Inleveren speelgoed voor 

Stichting Speelkr8 
Speeltuin De Kievit, Kerkstraat 10 in Nuenen 

en Speelheuvelweg 1 in Eindhoven

Zondag 1 november
14.00 uur Donateursconcert 

Drumfanfare Jong Leven
Gemeenschapshuis ‘D’n Heuvel’ te Gerwen

Zondag 1 november
17.00 uur Sunny Blues presenteert

Big Ritch & The Blacksmith company
Café Goesting

Vrijdag 30 oktober
20.30 uur 

Politiek café PvdA afdeling Nuenen c.a. 
Café Schafrath

30 okt. 20.00-22.00 uur • 31 okt. 10.00-
20.00 uur • 1 nov. 10.00-16.30 uur.

Tentoonstelling De Nuenense 
vogelvereniging De Bastaarden 

kantine van HSCN aan de Lissevoort

Vrijdag 30 oktober
20.00 uur Kienavond Dorpshuis Lieshout

 Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Zaterdag 31 oktober
10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontrole 
Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen

Winkelcentrum Parkhof

Zaterdag 31 oktober
10.00 uur Garage sale
Nieuwe dijk 1 Gerwen

Zaterdag 31 oktober
12.00-15.00 uur Inleveren speelgoed 

voor Stichting Speelkr8 
Speeltuin De Kievit, Kerkstraat 10 in Nuenen 

en Speelheuvelweg 1 in Eindhoven

Maand november
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur Ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij 

de supportersclub RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 29 oktober
20.00 uur Lezing Herman Pleij, 

Brabantse identiteiten en Van Gogh
Vincentre

Donderdag 29 oktober 
20.15 uur Leonie Meijer met ‘Naked’ 

 Het Klooster in Nuenen

Vrijdag 30 oktober
13.30 en 16.15 uur 

Ernst, Bobbie en de rest
Wij willen water show

Het Klooster

Kerkberichten

In alle rust is in het bijzijn van haar zonen ingeslapen

Francina Wilhelmina Christina 
Abu-Zeid - Boersma

’s-Gravenhage, 26 januari 1920 Eindhoven, 20 oktober 2015

Weduwe van Mahmoud Mohamed Abu-Zeid

Utrecht Robin en Florein 
 Ramzi

Eindhoven  Omar

Correspondentie:
Drent Uitvaartverzorging 
T.a.v. Familie Abu-Zeid
Laantje zonder Eind 5
3701 BT  Zeist

De uitvaartplechtigheid heeft maandag jl. plaatsgevonden op de 
Begraafplaats Woensel “De Oude Toren” te Eindhoven. 

Gezinsviering & voorstellen van  
aanstaande communicanten 2016
vanaf nu   
gaan we SAMEN
Bijzondere gezinsvieringen in een 
nieuw communie jaar…. Als bijen 
gaan we ons voorbereiden op een leuk 
jaar, met als afsluiting de communie 
vieringen in elk kerkdorp. We verza-
melen gebeden, liedjes   en ook gaan 
we de gezinsvieringen samen voorbe-
reiden. Hierin zullen we SAMEN luis-
teren, SAMEN bidden met ouders, 
broertjes, zusjes en verder iedereen 
die welkom is in ALLE gezinsvierin-
gen. Breng jij iemand mee?

Je bent van harte welkom in de 
H.Lambertus kerk te Nederwetten om 
9.30 uur en ook van harte welkom in de 
St.Clemens kerk te Gerwen om 11 uur.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 31 oktober 18.30 uur: vie-
ring, panfluit, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 1 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S, Kuijpers.
Allerzielenviering 2 november 19.00 
uur: Gebedsdienst, Gelegenheidskoor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 31 oktober 18.30 uur: An-
toon de Groof en Riky de Groof-Joos-
ten; Henk Gödde.
Zondag 1 november 11.00 uur: Jan de 
Haas; Jo Jegerings; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen (Allerzielen); Fran-
cien van der Linden-Meulendijks; Cees 
Meulendijks; Willy Spaanjaars; Harrie 
van Venrooij; Einar en Flora Aagaard - 
Romero; Ruud Bijsterveld (vanwege ver-
jaardag); Harrie Moonen; Wilma 
Beekwilder; Joop van der Ploeg; Toon 
Hurkmans; overleden ouders Schee-
pens-Verberne; Adrianus Schenkels; 
Ben Gosselink; Riet Slippens-van 
Gils(vanwege sterfdag); Marcella van de 
Ven en Johan de Rooij; Wilhelmina Jans-
sen-Moerenhout en Gerard Janssen; 
Herman Lutterman; Adrianus Schepens 
en Peternella Schepens-van Grotel en 
schoonzoon Antoon van den Heuvel; 
Harrij van der Velden; Gerard Kuijpers; 
Dora Bressers-Megens en Wendy; Tiny 
van Grotel en Lies van Grotel-Verberne.
Maandag 2 november 19.00 uur: overle-
den ouders Sanders-de Greef; Riek San-
ders en Miet Sanders; overleden ouders 

Verslagen en geschokt zijn wij door het bericht van het overlijden van

Adri Raaijmakers
 

Liefhebbende vader van Renée en Pascale,
leerlingen van onze school

 
Wij wensen Mirte, Renée, Pascale en familie alle sterkte bij het 

verwerken van dit intense verdriet. Wij zijn er voor jullie!
 

 Leerlingen, ouders en team
 B.S. De Dassenburcht
Nuenen, 23 oktober 2015  Bestuur Eenbes Basisonderwijs

Sanders-Boeijen; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen; Huub Knegtel.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Leny 
Gödde - Tusschenbroek, Pieter Dek-
kerstraat 66. Wij wensen de familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 november 09.30 uur: gezins-
viering, jeugdkoor Geldrop, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Maandag 2 november 19.00 uur: Aller-
zielenviering, Avondwakekoor, voor-
gangers Leden van de Avondwakegroep.

Misintenties 
Zondag 1 november: Miet van Rooij; 
Piet Coolen; Overleden ouders Van 
Heugten-Swinkels; Willem Renders 
en Wilhelmina Renders-De Louw; 
Thijs Migchels.
Maandag 2 november: Kees en Anna 
Verhagen-Scheepers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 1 november 11.00 uur: gezins-
viering, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
Maandag 2 november 19.00 uur: Aller-
zielenviering, parochiekoor, voorgan-
ger pastoraal werker Marieke Feuth.

Misintenties
Piet van Dijk; Piet en Lena Raaijma-
ker-v.d. Sande en zoontje Antoon; 
Huub van den Oever;

Martien Saris, vanwege sterfdag; Bert 
Verhagen; Antonius en Francisca de 
Groof-Vogels en Martien de Groof; 
Marie Jansen-Raaijmakers; Piet en 
Miet Maas-van Berlo; Heleen Bunthof- 
Nissen; Nel Aarts-Wouters; Vincent de 
Vries; Overleden familie Huijbers; 
Overleden familie Jansen-Aalbers.

Mededeling
In onze parochie zijn afgelopen week 
overleden Mevrouw Nel Aarts-Wou-
ters en Mevrouw
Heleen Bunthof-Nissen. Wij wensen 
familie en vrienden veel troost en 
sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 1 november, 10.00 uur: dhr. P. 
Flach, kerkelijk werker. Deze zondag 
hebben we een jeugddienst, mede ver-
zorgd door de jongeren. Voor de kin-
deren van de basisschool   is er 
kindernevendienst.   We collecteren 
voor de Kerk-in-Actie najaarscollec-
te.  Na afloop is er koffie of thee.  Om 
19.00 uur is er een Taizé-vesper in het 
Van Goghkerkje. Aanvang 19.30 uur. 
Op donderdag is er Open Huis voor 
een kop koffie en ontmoeting. Voor de 
overige activiteiten van deze week 
verwijzen we u naar onze website.

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 29 oktober 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 30 oktober 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 31 oktober 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve vrouw op zaterdag. 
Zondag 1 november 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, Allerheiligen; gedach-
tenis van 23ste zondag na Pinksteren; 
kinderzegen. 
Maandag 2 november 10.30 uur Aller-
zielen; mis van Requiem; 11.00 uur 
mis van Requiem; 18.30 uur gezongen 
mis van Requiem. 
Dinsdag 3 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Hubertus, bisschop en belij-
der; na de Mis zegening van het Hu-
bertusbrood. 
Woensdag 4 november 07.15 uur H. 
Mis, H. Carolus Borromeus, bisschop 
en belijder; gedachtenis H. Vitalis en 
Agricola, martelaren. 

Kienen op Het Pleincollege 
Mededeling van de VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen: Dinsdag 3 november: Kie-
nen op Het Pleincollege. Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Kienavond 
Dorpshuis Lieshout
Vrijdag 30 oktober is er weer de beken-
de kienavond in het Dorpshuis Groten-
hof 2 Lieshout. Iedereen is van harte 
welkom. Als u nog nooit geweest bent, 
probeer het eens, het zal u zeker beval-
len. Kom gewoon naar het Dorpshuis 
en schuif gezellig aan samen met al die 
anderen aan een van de lange tafels. 
Kom kienen en win een van de prachti-
ge prijzen en misschien wel het bedrag 
dat in de Jackpot zit. De zaal in het 
Dorpshuis is open om 19.00 uur en 
aanvang kienen is om 20.00 uur. Na het 
kienen is er nog de loterij met vele 
mooie prijzen. Iedereen is welkom!
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Nieuw Woensel VR 1 -    
EMK VR 1 1-2
Door Jacques Ribot

De wedstrijd werd gespeeld onder zachte weersomstandigheden en ging 
in eerste instantie gelijk op. Opvallend was het feit dat de dames van Nieuw 
Woensel veel vaker dan EMK de bal verspeelden over de zijlijnen en veel 
corners moesten toestaan. De keepsters aan beide kanten toonden excel-
lente kwaliteit waardoor het niet verrassend was dat de stand nog altijd 0-0 
was bij rust. 

Bekerwedstrijd 

Brabantia 1 - EMK 1 3-1
Door Jacques Ribot

EMK begon zonder illusies aan de wedstrijd tegen Brabantia. Het opgestel-
de team van EMK was niet het allersterkste. Vakanties en blessures spelen 
daarbij een rol. De laatste pechvogel is Kevin van Elderen die donderdag op 
de training zijn sleutelbeen brak. De wedstrijd werd gespeeld onder mati-
ge omstandigheden (verouderd kunstgrasveld en slechte verlichting). 

Nuenen-Gestel 2-1 (beker)

Nuenen verslaat Gestel    
en bekert verder
Door John van den Elsen

Nuenen ontving hoofdklasser VV Gestel  op ‘Oude Landen’ voor een duel in 
de 2e ronde van de KNVB beker. Voor aanvang werd een indrukwekkende 
minuut stilte gehouden in verband met het tragische overlijden van Aad 
Raaijmakers.

 SPORT
Programma

TennisVoetbal

RKSV Nuenen 
Zaterdag 31 oktober
Nuenen VE1 - EMK VE1  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 1 november 
Nuenen 1 - Nemelaer 1  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - Sarto 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
WODAN 3 - Nuenen 3  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Unitas’59 3 - Nuenen 4  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 5 - Woenselse Boys 2   . 12 .00
Nuenen 6 - WODAN 4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RKVVO 4 - Nuenen 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .30
SV Valkenswaard 5 - Nuenen 8  . 10 .00
Braakhuizen 5 Nuenen 9   .  .  .  .  .  . 13 .00
Nuenen 10 - Boxtel 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 11 - Terlo 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Bavel VR1 - Nuenen VR1  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Helden VR1 - Nuenen VR2  .  .  .  .  . 10 .30
DBS VR2 - Nuenen VR3  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

EMK
Zaterdag 31 oktober 
Nuenen VE 1 - EMK VE 1   .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 1 november 
Hapert 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - SBC 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 3 - Tongelre 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nieuw Woensel 3 - EMK 4   .  .  .  .  . 10 .00
UNA 7 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Brabantia 9 - EMK 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 7 - Sterksel 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK VR 1 - WODAN VR 1   .  .  .  .  .  . 13 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 31 oktober
Vet . RKVVO - Nederwetten   .  .  .  . 17 .00
Zondag 1 november
Nederwetten 1 - Brandevoort 1 14 .30
Hoogeloon 5 - Nederwetten 2   .  .  . 10 .00
Nederwetten 3 - Wilhelmina Boys 8 11 .00
Nederwetten 4 - Nieuw Woensel 10 12 .00
De Valk Da1 - Nederwetten Da1   .  . 10 .00
Nederwetten Da2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . vrij

RKGSV Gerwen
Zaterdag 31 oktober 
RKGSV Vet 1 - Eindhoven AV Vet 1  16 .00 
Zondag 1 november
Mulo 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
HMVV - RKGSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Geldrop 6 - RKGSV 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30
RKGSV 4 - RPC 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV VR1 - SBC VR1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 

Kaarten    
bij 50 jarige  
R.K.V.V. Nederwetten 
De vroege donkere koude avonden 
komen er weer aan, tijd voor ontspan-
ning en gezelligheid. R.K.V.V. Neder-
wetten organiseert in het Piet Renders 
paviljoen, te Nederwetten voor ieder-
een kaartavonden. (Rikken)

De eerste van acht vrijdagavonden 
start op: vrijdag 13 november om 20.30 
uur.  Elke avond zijn er leuke prijzen te 
winnen, maar sportiviteit en gezellig-
heid staan voorop.

Datums van het kaarten:
13 november 8 januari
27 november 22 januari
11 december 19 februari
18 december 26 februari 

Piet Renders paviljoen open vanaf 
20.00 uur. Voor meer info: 
www.rkvvnederwetten.nl

Nuenen begint sterk aan de wedstrijd 
maar kan nauwelijks uitgespeelde 
kansen afdwingen. Ook Gestel kan in 
de eerste helft Nuenen keeper Danilo 
Verus niet verontrusten. De brilstand 
is een juiste verhouding om te gaan 
rusten. 
De gasten hebben in de pauze duidelijk 
een ander strijdplan bedacht. Ze be-
ginnen van meet af aan  Nuenen onder 
druk te zetten. In de 3e minuut van de 
tweede helft resulteert dit in een eerste 
waarschuwingsschot van oud-Nuenen 
speler Rick Wijnen tegen de paal. Ge-
lukkig kan Danilo de bal daarna oppik-
ken. In de tegenaanval bedient Ron 
Jansen aanvoerder Coen Jansen die de 
kans niet verzilvert. Een misstrap van 
Lars van Stipdonk loopt gelukkig met 
een sisser af voor Nuenen.
Een kogel van Yev wordt door de Ge-
stel keeper met een fenomenale red-
ding uit de bovenhoek geranseld. Na 
59’minuut volgt een hoekschop voor 
Gestel waaruit de openingstreffer 
wordt gescoord door Sidney Gakpo, 
0-1.
Nuenen gaat niet bij de pakken neer-
zitten en is in niets de mindere van 
hoofdklasser Gestel. In de 80ste mi-
nuut is er loon naar werken. Een schit-
terende aanval van Nuenen die via 
Ron Jansen en Sander Egmond loopt 
wordt besloten met een uitgekiende 

pass op Coen Jansen. De aanvoerder 
schiet de verdiende gelijkmaker bin-
nen, 1-1.

Spanning en tumult op het einde
De laatste tien minuten probeert Nue-
nen de strafschoppen reeks te ontlo-
pen maar het lijkt er meer en meer op 
dat men met de 1-1 stand genoegen 
moet nemen. Tot in de 90e minuut een 
ongelukkig verwerkte bal  door Gestel 
verdediger Erik van Adelberg, hoog 
door de lucht, richting de doelman 
gaat, die de bal opvangt. Scheidsrech-
ter Briene beoordeelt dat er sprake is 
van een terugspeelbal, hierover kan je 
van mening verschillen. 
Als de vrije trap wordt genomen schiet 
Coen Jansen hard in de ‘gele’ muur die 
net voor de doellijn werd opgetrokken 
door de Gestel spelers. De terugsprin-
gende bal  komt voor de voeten van 
Yev.  Met een droge knal haalt Yev met 
links zijn gram. De bal ploft tegen het 
net, 2-1 voor Nuenen.
Na een rode kaart voor de Gestel doel-
man wordt de wedstrijd abrupt beëin-
digd. 
Zondag staat de competitie wedstrijd 
tegen Nemelaer op het programma. 
Als Nuenen tenminste een punt over 
houdt aan het duel is men winnaar van 
de eerste periode. Kom naar ‘Oude 
Landen’.

Yevghenny Marceli (13) beslist bekerduel en scoort 2-1 (foto John van den Elsen).

Tot verrassing was een eerste kans voor 
EMK maar de kopbal van Hein van den 
Bosch werd makkelijk gepakt door de 
keeper. De bal was hierna voor Braban-
tia die de balwisselingen in hoog tempo 
opvoerde. Noodgedwongen kon EMK 
alleen maar verdedigen op eigen helft 
en kon zo tot de rust de nul houden op 
het scorebord. EMK was direct na de 
rust niet geconcentreerd want in de 
49e minuut kon Brabantia over links 
een aanval opzetten, waardoor de ver-
dediging van EMK werd uitgespeeld en 
doelman Edwin Cuppen het schot van 
dichtbij niet kon houden (1-0). Vijf mi-
nuten later was de wedstrijd beslist 
toen de scheidrechter (volgens sommi-

ge makkelijk) een strafschop gaf tegen 
EMK. Na 2-0 leek er een opleving te 
komen bij EMK waarbij men met aan-
vullende impulsen probeerde iets terug 
te doen, wat ook lukte. Guus Lippens 
kon met een lob zijn eerste goal voor 
EMK scoren (2-1). Een verrassing 
kwam er nadien niet; het ontbrak sim-
pelweg aan kracht en kwaliteit om Bra-
bantia nog te bedreigen. EMK moest 
naar het einde toe nog een derde treffer 
incasseren. Al met al viel opnieuw op 
dat de verdediging van EMK prima ac-
teerde en niemand inspanningen 
schuwde. Het was een uitermate spor-
tieve wedstrijd onder leiding van een 
goede scheidsrechter. 

De kwaliteit van het textiel van Robert Pieschel wordt getest door een tegenstander.

Na de pauze, kwam er meer druk van 
EMK zonder echt veel doelkansen. 
Toen Lieke Weijnen onderuit werd ge-
haald in het strafschopgebied, kon zij 
zelf de penalty in doelpunt verzilveren. 
EMK kon niet lang genieten van de 
voorsprong want de dames van Nieuw 
Woensel deden hun best om terug te 
komen. Dat lukte met een diagonaal 
afstandschot dat ook niet mis zou heb-
ben gestaan in de eredivisie (1-1). 
Hierna voerde EMK VR de druk op. 
Op een van de vele corners, kwam de 
bal bij de tweede paal bij de vrijstaande 
Imre van Leeuwen die met de borst 
(sic) de bal in het doel verwerkte (1-2). 
Nieuw Woensel was hierna niet meer 
in staat om de eindscore te verande-
ren. Al met al zijn het bemoedigende 
resultaten voor de trainers en leiders 
van EMK VR1: 3 overwinningen in 4 
wedstrijden en vooral een excellente 
sfeer. De volgende tegenstander op het 

Juliette Beekmans (links) snelt haar tegen-
standster voorbij.

eigen sportpark Wettenseind is WO-
DAN VR1, zondag 1 november om 
13.00 uur. 

Goudhoek kampioen in gezelligheid
Dat het er bij de Gerwense tennisvereniging De Goudhoek gezellig aan toe 
gaat is wel bekend, maar dat dit zeker de sportieve prestaties niet in de weg 
staat bewees dit KNLTB competitieteam op vrijdag 23 oktober in Schijndel.

Algemene 
Ledenvergadering 
RKSV Nuenen
Alle leden van de RKSV Nuenen wor-
den uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
de Algemene Ledenvergadering op 
maandag 02 november, 20.00 uur in de 
kantine van Sportpark ‘Oude Landen’ 
aan de Pastoorsmast in Nuenen.

Tijdens deze vergadering wordt door 
het bestuur verantwoording afgelegd 
over het inmiddels in uitvoer zijnde 
beleidsplan 2015-2020 en worden de 
jaarcijfers gepresenteerd. Onder het 
motto ‘Beslissen doen we samen!’ 
hoopt het bestuur van de RKSV Nue-
nen op een grote opkomst.

Nederwetten - Irene 2-1
Door Leo Evers

Nederwetten pakte afgelopen zondag met de 2-1 overwinning de eerste 
drie punten van het seizoen. Een zwaar bevochten maar zeer verdiende 
overwinning voor de jubilerende club. Het werd een zeer aantrekkelijke en 
tot en met de laatste minuut spannende wedstrijd.
 

Het team deed dit jaar wederom mee 
aan de KNLTB Najaarscompetitie 
(Gemengd Dubbel 50+) op de vrijdag-
middag. Dit betekende dat er op de 
vrijdagmiddagen een damesdubbel, 
herendubbel en 2x een gemengd dub-
bel gespeeld moest worden. Zij had-
den alle voorgaande wedstrijddagen 
winnend afgesloten, dus het kampi-
oenschap was afgelopen vrijdag al ze-
ker gesteld.

Maar uiteraard gingen de dames- en 
heren van De Goudhoek ook nu voor 
de winst en kregen zij na afloop - van de 
Voorzitter van De Goudhoek - dan ook 
een welverdiende fles wijn uitgereikt. 
Daarna werd de competitie met een 
lekker hapje en drankje afgesloten in 
het paviljoen van Tennisvereniging de 
Hopbel in Schijndel. Want naast sporti-
viteit staat deze competitie ook zeer ze-
ker in het teken van gezelligheid.

V.l.n.r.: Ben de Louw, Marianne v.d. Heijden, Martien Vereijken, Anneke de Vries en Tiny 
Looymans. Niet op de foto: Yvonne v.d. Hurk.

Na drie minuten had het echter zo-
maar 0-1 voor de gasten uit Gemonde 
kunnen zijn maar Nick Vliegenthart 
schoot voor open doel de bal langs het 
doel. Nederwetten pakte daarna het 
initiatief. In de 9e minuut bekroonde 
Toon van Rooij zijn mooie aktie. Na 
een prima solo schoot hij de bal van 
rechts linksonder in het doel; 1-0. Bei-
de teams zochten de aanval op en 
daarmee ontstond een voor het pu-
bliek een zeer aantrekkelijk wedstrijd. 
Helaas voor Irene moesten er twee 
spelers met een hamstringblessure 
het veld verlaten. Na 31 minuten was 
het wederom Toon van Rooij die scoor-
de.De bal kwam uit een voorzet van 
Chris ‘assist’ van de Biggelaar voor de 
voeten van Toon die met een halfvolley 

keeper van Osch het nakijken gaf. 2-0.
In het tweede bedrijf was het Irene dat 
Nederwetten onder grote druk zette 
met als gevolg dat Nederwetten mo-
gelijkheden kreeg via de counter. Irene 
maakte in de 53e minuut de aanslui-
tingstreffer. Een voorzet van rechts 
werd mooi tegendraads ingekopt door 
Marc van Grinsven. 2-1.Twee minu-
ten later kwam Nederwetten goed 
weg toen de bal via de paal wegge-
werkt kon worden door de Wettense 
defensie. De spanning nam toe maar 
geen van beide ploegen wist nog tot 
scoren te komen. Nederwetten kon 
opgelucht adem halen en de eerste 
overwinning gaan vieren. Aanstaande 
zondag speelt het de thuiswedstrijd 
tegen Brandevoort.



DAMES

Op 30-10-2015
en 31-10-2015

Openingstijden: maandag - donderdag 9.00 – 18.00 uur / vrijdag 9.00 – 20.00 uur / zaterdag 9.00 – 17.30 uur

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen aan de Hoge Brake 58

Jongens en meisjes shirts 
met lange mouwen 
100% katoen, maten: 92-122

Dames shirts 
Maten: 36-48,

slechts 4,99

www.kik-textilien.com

Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.com!
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag

10 %
OP ALLES*

* Korting is alleen op 30.10.2015 en 31.10.2015 in het aangegeven 
fi liaal geldig en wordt bij de kassa verrekend. 
De korting is niet combineerbaar met andere 

kortingsacties of aanbiedingen. Er is geen 
korting op tegoedbonnen.NIEUWE

OPENING
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