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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

APK €18,-

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

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van        
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons 
weekblad voor meer informatie.

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Opening 
wijnhandel-
slijterij 
Van Lieshout

Piet en Lenie 
Sanders 
50 jaar getrouwd

Sint is er 
gewoon sint 
en Piet is er 
gewoon piet

Een donkere editie van  
‘Hee Doede Mee’
Het is bijna zover; de tweede editie van de Nuenense 
Dorpsquiz ‘Hee Doede Mee’ is in aantocht. Het speelveld is 
bekend en de natuur heeft weer zijn uiterste best gedaan 
om het herfstspel te voorzien van het perfecte decor. Zelfs 
de maan, of liever het ontbreken hiervan,  zorgt dit jaar 
voor een extra obstakel. De laatste hint van de organisa-
tie: “hou je oren en ogen open” wordt hiermee extra moei-
lijk gemaakt. De nacht is zaterdag je grootste vijand dus 
wees voorbereid! 

Wat staat er op het spel?
Het antwoord op deze vraag werd vo-
rig jaar tijdens de bekendmaking van 
de uitslag snel duidelijk. De  voelbare 
spanning,  boehs, aahs en elke zucht 
van verlichting bij het volgende team 
dat afviel in de race om de titel, zei 
meer dan genoeg. De eer, daar gaat het 
om; de eer om je een jaar lang slimste 
van Nuenen te kunnen noemen,  de 
eer om de cheque van  € 500,00 te gaan 
overhandigen aan een Nuenens goed 
doel of de eer om deze te weigeren en 
€ 50,00 in eigen zak te steken. 
Want inderdaad, ook dit jaar stelt 
onze hoofdsponsor Jumbo Ton Grim-
berg weer de cheque van € 500,00 be-
schikbaar aan het winnende team. 
Deze mogen ze besteden aan een goed 
doel binnen de gemeentegrens van 
Nuenen c.a. Dit kan de sportvereni-

ging zijn, de scouting, de voedselbank 
of elk ander goed doel*. Mocht je geen 
goed doel kunnen bedenken, mag je 
als winnaar ook kiezen voor € 50,00 in 
contanten om zelf te besteden. 
Wie er dit jaar met deze grote eer mag 
gaan strijken, zullen we snel weten 
want wederom hoeven we slechts een 
week in spanning te zitten voordat de 
uitslag volgt.  Op zaterdagavond 14 no-
vember  wordt deze bekend gemaakt 
tijdens de spectaculaire feestavond. 
Het feest, gehouden bij de Collse Hoe-
ve  aan de Collse Hoefdijk 24 te Nue-
nen, zal om 20.00 uur van start gaan. 
En om de spanning van de uitslag te 
doorbreken komt de Eindhovense 
band ‘Eighty Eight’ voor een spetteren-
de muzikale afleiding zorgen. 
* Uitgesloten zijn doelen van politieke 
of religieuze aard.

Punt & L en Nünentaler Schürzenjäger 
samen op Gerwen Live

De bands hierboven zijn natuurlijk de 
Nünentaler Schürzenjäger en Punt & 
L. Ieder voor zich steengoed in het 
bouwen van een feestje, maar nog 
nooit samen tegelijkertijd op het po-
dium. Hier moest maar eens verande-
ring in komen, daar waren beide bands 
het over eens. Ze zochten contact met 
elkaar en raakten in gesprek over een 
gezamenlijk optreden. Hun stemmen 
bleken prima bij elkaar te passen en in 
hun beider repertoire bevinden zich 
tal van covers die ze samen gehore 
zouden kunnen brengen. Het was dan 
ook snel besloten dat ze samen een 
feestje wilden bouwen en daar heel 

veel mensen van mee wilden laten ge-
nieten. De naam van het feest was snel 
gevonden; ‘Gerwen Live’ en de locatie 
ook; de feesttent op het Heuvelplein in 
Gerwen en na het prikken van de da-
tum vrijdag 20 november, werd de sa-
menwerking beklonken met een goed 
glas bier.
Vrijdagavond 20 november is het dus 
de avond van Gerwen live! Dan barst 
een geweldig feest los in het centrum 
van Gerwen. De tent is open vanaf half 
8 en het feestje duurt tot half 1. 
Zowel Punt & L als de Nünen-
taler Schürzenjäger zullen ieder 
een eigen spetterend optreden 

Door Mariët Jonkhout

Stel je bent een topcoverband uit Nuenen en je speelt al meer dan 30 jaar 
het dak eraf op allerlei feesten en partijen. Of je bent een topcoverband uit 
Gerwen en je zingt al 18 jaar de sterren van de hemel op festivals en feest-
jes. Grote kans dat je elkaar kent en misschien zelfs wel eens op een zelfde 
festiviteit hebt gespeeld, maar nog nooit tijd hebt gevonden om te kijken 
of je samen ook leuke muziek kunt maken.

verzorgen, maar de hoogtepunten van 
deze avondvullende show zullen de 
gezamenlijke optredens van beide 
bands zijn. Samen zullen ze een flink 
aantal bekende covers ten gehore 
brengen. Van André Hazes tot Robbie 
Williams en van AC/DC tot de Beat-
les. Stuk voor stuk hits die uitnodigen 
tot meezingen en tot mee swingen en 
ze zullen het bewijs zijn dat de wat ou-
dere liedjes het op een feestje heel erg 
goed doen. Samen klinken de bands 
geweldig en voor Punt & L is het een 
unieke ervaring om met een liveband 
te zingen. Het zou zomaar eens voor 
herhaling vatbaar kunnen zijn. Dank 
alvast aan een ieder die dit unieke 
feest mede mogelijk maakt, waaron-
der Hans Kuijten, carnavalsvereniging 
de NarreKappen en JVD sound.
Voor wie dit feestje bij wil wonen; er 
zijn nog een aantal kaarten beschik-
baar. Maar ben er snel bij want op is op 

en vol is vol. Kom ook echt op tijd, 
want ook het voorprogramma belooft 
een ware sensatie te worden.
De kaarten á 8 euro zijn te koop bij 
Bodybrand aan de Boordseweg in 
Nuenen en bij Cafetaria Heuvelplein 
in Gerwen. 

Lindespelers zoeken 
Lichttechnicus
De Lindespelers zijn op zoek naar een lichttechnicus. De vereniging is het 
afgelopen jaar hard gegroeid en bestaat komend jaar 40 jaar. Alle produc-
ties worden in eigen beheer gemaakt.

De Lichttechnicus maakt in overleg 
met regie en productieleider licht-
plannen voor de voorstellingen, helpt 
bij de opbouw van het toneel, verzorgt 
het licht tijdens de voorstellingen en 
ondersteunt zo nodig en gewenst col-
lega theatergroepen die lichtmiddelen 
inhuren. Gezien de grootte van de 
vereniging en het aantal producties 
dat ze maken is er ruimte voor 2 per-
sonen, vanaf 18 jaar. Theaterervaring 

is fijn, maar zeker niet noodzakelijk. 
Als lichttechnicus van de Lindespelers 
word je lid van een gezellige en ambi-
tieuze vereniging die op verschillende 
locaties voorstellingen geeft. Je bent 
onderdeel van een productieteam, 
hebt een stem op de ledenvergaderin-
gen en kunt aan alle activiteiten deel-
nemen die ze voor hun eigen leden 
organiseren. Daarnaast kun je aan op-
leidingsprogramma’s deelnemen.
Wil je meewerken aan de totstandko-
ming van theaterproducties? In theater 
of op bijzondere speellocaties? Kun jij 
een nieuw licht werpen op de scènes die 
ze op het toneel zetten? Kijk dan eens 
op www.lindespelers.nl en neem voor 
meer informatie contact op met de se-
cretaris: Berry Grooten 040-2906367 of 
secretaris@lindespelers.nl

 

www.winkelcentrumnuenen.nl

SINT MAARTEN
in het 
KERNKWARTIER

voor de Jeugd
Met o.a.
• Springkussen
• Schminken
• Enz, enz...

Woensdag
11 november

van 13.00
tot 17.00 uur



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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COLLECTE
In de week van 8 t/m 14 november 2015 wordt gecollecteerd door 
Stichting Alzheimer Nederland.

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 1 tot en met 4 
december 2015 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 100 
personen deel en 31 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie.

UITNODIGING HOORZITTING 
Bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer
Op maandag 9 november 2015 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende zaak komt aan de orde:

•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	6	no-
vember 2013 waarbij de burgemeester op grond van de Wet Bibob 
heeft besloten aan de horecavergunning verleend op 27 september 
2005, de voorwaarde te verbinden dat twee personen niet als lei-
dinggevende mogen functioneren en ook geen feitelijke leiding-
gevende handelingen mogen verrichten.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

JAARPROGRAMMA 
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Parkeren en (brom)fietsen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In week 46 en 47 letten we extra op het thema parkeren en 
(brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook 
toegezien.

Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Parkeren mag alleen: 
- op de weg (en de daarbij behorende zijkanten) voor zover geen par-

keerverbod van kracht is;
- bij aanwezigheid van parkeervakken alleen in deze parkeervakken, 

niet daarbuiten;
- op de weg wanneer deze niet binnen een gebiedsgericht parkeerver-

bod valt. Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
- op het trottoir;
- bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
- buiten de bebouwde kom op een rijbaan van een voorrangsweg;
- langs een gele onderbroken streep;
- op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen 

van goederen;
- op een parkeerplaats voor vergunninghouders;
- in plantsoenen;
- op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
- voor een inrit of uitrit;
- op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicapten-

parkeerkaart. 

Wist u dat:
- voor het gehele centrum een parkeerverbodzone geldt? Dit houdt 

in dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken! 
- de boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats 

zonder gehandicaptenparkeerkaart  € 370,- is?

(Brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte 

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.

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl
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AFVALWEETJE

Biedt uw PMD-zak en container 
pas de avond voor inzameling aan.

(brom)fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moeten 
zij de rijbaan gebruiken. (Brom)fietsen op het trottoir of in voetgan-
gerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, omdat dit 
tot gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan leiden. Voet-
gangerszones herkent u aan de ter plaatse aanwezige verkeersborden. 
Als u toch fietst op het trottoir riskeert u een boete van € 55,-. Daar-
naast riskeert u, als u met uw bromfiets op het trottoir rijdt, een 
boete van € 95,-. 

Ook is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen. Als u 
toch over de weekmarkt fietst riskeert u een boete van € 35,-. Daar-
naast riskeert u, als u met uw bromfiets over de weekmarkt rijdt, een 
boete van € 60,-. 

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze regelgeving vinden 
via www.overheid.nl. In 2015 is (brom)fietsen op het trottoir een 
doorlopend speerpunt van onze boa’s. Bij constatering van een over-
treding kan er door onze boa’s, zonder het geven van een waarschu-
wing, direct een proces-verbaal worden opgemaakt. 

De bedragen van de boetes genoemd in dit artikel, zijn exclusief € 7,- 
administratiekosten. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 24	oktober	2015	 Herikhof	1,	5672	BT	-	het	kappen	van	hout		

  opstand, het plaatsen van een erfafscheiding
   en terrasoverkapping (BOUW)
•	 26	oktober	2015	 Kerkstraat	11,	5671	GN		-	het	plaatsen	van	
   een tijdelijke woonunit (RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 26	oktober	2015	 Vincent	van	Goghstraat	1,	5671	GW	-	het		
   wijzigen van detailhandel naar combinatie  

  van detailhandel met horeca (RO, afwijken  
  van de bestemming);

•	 26	oktober	2015	 Bakertdreef	14,	5674	CW		-	het	bouwen	
   van een woning (BOUW);
•	 26	oktober	2015	 Nuenderbeekselaan 81, 5673 RD - het bouwen 
   van een erker (BOUW, RO, afwijken van de 
   bestemming);
•	 27	oktober	2015	 Laan van Nuenhem 49, 5673 PC - het wijzigen 
   van de erfafscheiding (BOUW);
•	 29	oktober	2015	 De	Huufkes	88,	90	en	90A,	5674	TM	-	het
   wijzigen van het brandcompartiment (BOUW)

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

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	en	mevrouw	Huijser-Raflik	voor	het	inrichten	

van een terras voor onbepaalde tijd bij de chocoladebar/winkel 
aan	Vincent	van	Goghstraat	1	tijdens	de	openingstijden	van	de	
chocoladebar/winkel;

•	 Aanvrager:	Werkgroep	MOV	van	Parochie	Nuenen	en	werkgroep	
ZWO	van	Prot.	Gemeente	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	
wereldmarkt 2016 in het Park op zondag 18 september 2016;

•	 Aanvrager:	Dames	Van	de	Wetering	 voor	het	 inrichten	 van	een	
terras bij de winkel/lunchroom aan Parkstraat 3F tijdens de ope-
ningstijden van de winkel voor het tijdvak van één jaar ingaande 1 
december 2015 en beëindiging van de standplaats per 1 december 
2015	op	het	Vincent	van	Goghplein;

•	 Aanvrager:	Stichting	Oud	Prinsen	Goede	Doelen		voor	het	exploi-
teren van een natuur schaatsbaan in de periode vanaf 1 december 
2015 tot en met 28 februari 2015 afhankelijk van de weersomstan-
digheden op het terrein van de heer F. Linders aan de Broekdijk/
Gerwenseweg;

•	 Aanvrager:	Centrale	Veulenkeuring	Gerwen	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse veulenkeuring op zaterdag 5 december 2015 in 
het	centrum	van	Gerwen.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 5 november 2015

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 23	oktober	2015,	Van	Veldekestraat	32,	5671	VD	-	het	uitbreiden	

van de woning (BOUW en RO, afwijken van de bestemming);
•	 29	oktober	2015,	Laan	van	Nuenhem	49,	5673	PC	-	het	wijzigen	

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

VERLEENDE VERGUNNING EN 
INSTEMMING
Een vergunning is verleend en verzonden op:
•	 20	oktober	2015	 Endinet		 lagedruk	gasleidingnet	Nuenen-		

    West fase 1-2-
•	 26	oktober	2015	 Enexis	 laagspanningsnet	Bakertsedreef	
     en Lightsedreef
Een instemming is verleend en verzonden op:
•	 19	oktober	2015	 Tele2	 Telecommunicatienetwerk	Pinckart,	
   Nederland Witte Hondpad, Meierijlaan

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op:
•	 29	oktober	2015	 Duivendijk	5c,	5672	AD	-	het	vestigen	van
   een Cardo Premium Sports Club (RO, afwij-
   ken van de bestemming);
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.	

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	mevrouw	H.	Raaijmakers	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	

schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het prinsen-
bal op 14 november 2015 in M.F.A. “de Koppelaar” in Nederwet-
ten (verzenddatum 2 november 2015);

•	 aan	Stichting	Intocht	Sinterklaas	Nuenen	zijn	een	vergunning	en	
ontheffing verleend i.v.m. de jaarlijkse intocht van de Sint op zon-
dag 15 november 2015 (verzenddatum 3 november 2015);

•	 aan	carnavalsvereniging	De	Narre-Kappen	zijn	vergunningen	en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van een feestavond 
“Gerwe	 live,	d’n	aftrap	van	het	Gerwens	carnaval”,	het	 (jeugd)
prinsenbal en sinterklaasviering in het weekend van 20 tot en met 
22 november 2015 in een tent op het Heuvelplein (verzenddatum 
3 november 2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.

Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.



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

Er is weer volop Wild!!!
                    

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

1 liter Erwtensoep
1 Rookworst
100 gr. Zeeuws spek
samen ................................................7,50
Pomodorohaasje
100 gram ..........................................2,25
4 Kalfs 
Saucijzen .................................6,00
100 gr. Gebr. Rosbief + 
100 gr. Gebr. Gehakt ................3,00

Worstjes en Zo
100 gram ..........................................1,50
Spek en Bonen
100 gram ..........................................1,25

SPECIAL

KOOPJE

Hollandse bospeen
   per bos 0,99
Holl. veld verse prei

hele kilo 0,99
Kaki persimon

2 stuks 0,99

Festival salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 5 t/m woensdag 11 november

Holl. conferance peren  
    hele kilo 0,99

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

4 in the Pocket

 

Acties week 45: geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 november 2015_____________________________________________________

TASSENACTIE
geldig t/m zaterdag 14 november

1 Brood naar keuze
2 Speculaasbrokken
1 Roomboter Amandelstaaf
6 Rozijnenbollen
  

samen van 
€ 15,10

voor slechts  € 945_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
een licht meergranenbrood 

  € 189

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl

AFHAAL MAANDMENU NOVEMBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN ( 4 STUKS)

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG
5) GAENG PHED KAI 
 (GEFRITUURDE BLOKJES MAISKIPFILET MET THAISE 
 RODE CURRY, KOKOSMELK, DIVERSE GROENTEN, LIMOEN, 
 LICHT ZOET PIKANTE FRISSE SMAAK!!)

6)  YEW KO YUK
 (PLAKJES VARKENSHAAS MET DIVERSE GROENTEN EN 
 HUIS GEBRANDE CASHEWNOTEN, OESTERZWAMMENSAUS 
 EN VLEUGJE SESAMOLIE EN SOJASAUS)

7)  TERIYAKI NGAU YUK
 (GESNEDEN PLAKJES RUNDERHAAS IN EEN SAUS VAN 
 JAPANSE TERIYAKI, SAKE EN MIRIN EN GEGARNEERD 
 MET GEPOFTE SESAMZAADJES)

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur  

(dinsdag is onze rustdag!!)
Vrijdag t/m Zondag en Feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur

New Oriental
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Auto Service Verbroekken

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

ROER
BAKKEN!!

KOOPJE
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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:

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Expositie fotoclub 
Knipoog PVGE 
Nuenen
De jaarlijkse expositie van Fotoclub 
KNIPOOG van de PVGE Nuenen vindt 
dit jaar in het weekend van 7 en 8 no-
vember plaats. Deze wordt gehou-
den in het onderkomen van de PVGE 
Nuenen ‘Het Kwetternest’ in gebouw 
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 in 
Nuenen. Openingstijden, zowel op 
zater- als zondag, van 10.30-17.00 
uur. De toegang is gratis.

Dit jaar is gekozen voor de thema’s 
’Glas’ en ‘Straatfotografie’. Daarnaast 
is vrij werk te zien.
Er is ook dit jaar weer met groot en-
thousiasme aan een ‘Fotoketting’ ge-
werkt. Ieder lid kreeg een foto van een 
willekeurige deelnemer toegestuurd 
en met deze inspiratiebron werd een 
eigen foto gemaakt. Als resultaat is 
een fotoreeks te zien die iedere keer 
weer een andere richting aan de ket-
ting geeft.
U bent allen van harte uitgenodigd om 
op 7 of 8 november de expositie te ko-
men bekijken. Raak geïnspireerd en 
laat u verrassen !

‘Meiden met ballen’ Muzikaal 
Cabaret in Ons Tejater
De Middelbare Meiden komen zaterdag 7 november naar Ons Tejater met 
hun nieuwe dynamische voorstelling ‘Meiden met ballen’. 

“Het is mooi geweest, 't is nu of nooit, 
erop of eronder, genoeg, fini, basta, af-
gelopen! Die belabberde conditie kan 
toch echt veel beter. En de overtollige 
kilootjes moéten er af! De middelbare 
meiden gaan er meteen iets aan doen. 
En wel direct... Met ingang van morgen!”

De cabaretières Annemarie Hensel-
mans en Hanny Kroeze en de musici 
Rob Roeleveld en Rob Hogenkamp (te-
vens verantwoordelijk voor de compo-
sities en liedteksten) vormen al meer 
dan 10 jaar ‘’de Middelbare Meiden’’ en 
hebben met een Pall Mall Exportprijs 

Toon Gevers is IVN lid in Nuenen en 
coördineert de fotowerkgroep. Dus 
aan mooie plaatjes geen gebrek. En 
met het werk dicht bij huis blijken die 
kleine wondertjes te staan voor een gi-
gantische jaarlijks terugkerende we-
reldwijde biologische operatie…..
In de rupsenkast gaat het over rups 
pop vlinder eitjes van verschillende 
vlindersoorten. In de insectenkastjes 
gaat het over hoe de verschillende 
soorten solitaire wilde bijen en wes-
pen zich voortplanten.

Foto’s en film laten zien wat met woor-
den nauwelijks te vatten is….zeker als 
de schoonheid ervan moet worden 
uitgelegd. De presentatie bestaat uit 
twee delen: eerst al het fraais dat ge-
beurt in de kasten, daarna een uitleg 
hoe je zelf ook aan de slag zou kunnen 
met het maken ervan. Ter verduidelij-
king en als voorbeeld zal Toon de rup-
sen en insectenkastjes meebrengen. 
“Als ik de presentatie kom geven breng 
ik ook rupsen en insectenkastjes mee, 
als voorbeeld om deze zelf te kunnen 
maken.”

WLG organiseert veel meer dan op 
maandagmiddagen gepresenteerd 
wordt. Zo zijn er hulpdiensten voor 
allerlei kleine ongemakken en de we-
kelijkse fietstochten of museumbe-
zoeken in de winterperiode. Maar 
ook kan maandelijks op de derde vrij-
dag aangeschoven worden aan tafel 
bij ‘Ittemee?’ 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt? Of 
bent u geinteresseerd in wat WLG te 
bieden heeft, surf dan eens langs op 
http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. U kunt voor informatie ook 
bellen met 06 41102625.
Maak het u gemakkelijk en schrijf in 
voor de nieuwsbrief; ook kunt u com-
mentaar geven op activiteiten en ver-
tellen wat u er van vindt. 

Natuurwondertjes      
in de Inloop Gerwen
Tijdens de wekelijkse Inloop van WLG in den Heuvel wordt maandag 9 no-
vember om 14.00 uur een lezing gepresenteerd door Toon Gevers. Hij zal 
stil staan bij de natuurwondertjes die gebeuren in zijn rupsenkastje en 
insectenkastje.

Vrolijk Iers muziekfeest
In de horeca rond het Park in Nuenen en ook in het Park zelf heerst zondag-
middag een vrolijke, zonnige sfeer. Een mooi herfstzonnetje lokte heel wat 
volk naar het Park. En veel van die mensen worden niet alleen door het 
fraaie weer naar het Park gelokt. De vrolijke sfeer wordt opgeroepen door 
een muziekfestival. Rondtrekkende muzikanten en veel mensen die de 
sfeer en het bier proeven en gezellig meezingen. 

Muzikanten zoeken elkaar op en gaan al improviserend aan de slag met liede-
ren en instrumentaaltjes. Liefhebbers genieten zichtbaar en soms ook hoorbaar 
van deze muziek. Of je nou bij Goesting binnenloopt, of bij de Van Gogh aan de 
bar staat, of bij de Auberge Vincent zit te eten, Ierse muziek klinkt overal. Ons 
Dorp creëert een speciale sfeer rond de in het schemerdonker geplaatste grote 
muziektafel en bij Schafrath is het een gezellig geroezemoes in het café en loopt 
buiten het terras al aardig vol.
De energieke Ierse zangeres Ann treedt met The Mummers twee keer op en het 
aantal meezingers onder het publiek groeit met de minuut. Die Ann, die kan er 
wat van, aldus een fan. 
De muzikanten bespelen instrumenten die luisteren naar namen als bodhrán, 
bouzouki en uilleann pipes. Even iets meer over de uilleann pipes, een Ierse 
doedelzak. Hier wordt de lucht niet via de mond aangeblazen zoals bij een 
Schotse doedelzak, maar door een balg aangepompt met de elleboog. Goed 
om te weten, mooi om te zien en te horen… 
Wat heeft Nuenen met Ierse muziek? Was Vincent van Gogh soms een fan? Nue-
nen en Ierse sessiemuziek vindt zijn oorsprong in dorpsboerderij de Weverkes-
hof. Daar kwamen eind vorige eeuw voor het eerst liefhebbers van dit muziek-
genre bij elkaar om samen muziek en plezier te maken. Deze sessies in de 
Weverkeshof groeiden uit tot een maandelijkse happening (Iedere tweede zon-
dag van de maand zijn muzikanten en publiek welkom). Ter gelegenheid van 
het koperen sessiefeestje werd onder bezielende aanvoering van Arie Ras en 
Kees van de Sande besloten om een Iers Sessie Festival rond het Park op touw te 
zetten. In 2011 werd de geboorte gevierd van het Iers muziekfestival. Dus be-
leefde het Iers Sessie Festival Nuenen afgelopen weekeinde het eerste lustrum. 
Gratis toegankelijk en inmiddels internationaal befaamd. Gehouden op de eer-
ste zondag in november. Nuenen wordt er blij van en weer een bewijs dat er 
muziek zit in onze gemeente. 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees
(Annemarie), een Louis Davids-prijs 
en een Edison (Rob Roeleveld met 
Wim Hogenkamp) hun sporen in de 
theaterwereld al ruimschoots ver-
diend. Zij staan garant voor een en-
thousiaste voorstelling met een hoog 
niveau aan tekst, muziek en spel in een 
vorm die doet denken aan het ensem-
blecabaret van de jaren ’70 en die in 
het bijzonder de 35-plus cabaretlief-
hebbers aanspreekt. 

‘Meiden met ballen’: een voorstel-
ling voor vrouwen èn mannen! 
Zaterdag 7 november, aanvang 20.30 
uur, in de theaterzaal van het Dorps-
huis, Grotenhof 2, Lieshout. Kaarten 
zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis. Re-
serveringen: www.vierbinden.nl/on-
stejater of 0499-422878 (maandag t/m 
donderdag na 13.00 uur en vrijdag-
avond na 18.00 uur).

Nuenense Goudsmid 
opent Trollbeads  
Concept Shop 
 
Ondernemen zit Nuenenaar Jaap 
Bothof in het bloed. Zijn winkel Kame-
leon sieraden bestond al enkele jaren 
toen hij in 1992 bij de start van de 
Heuvel Galerie een ruimte op de eer-
ste verdieping betrok. Inmiddels 
heeft hij een team van 7 enthousiaste 
medewerkers in dienst én opent hij op 
zaterdag 7 november de eerste Troll-
beads Concept Shop van Nederland.
 
Jaap vertelt “de sieraden van Trollbeads 
vertellen een levensverhaal. Dat maakt 
de verkoop zo speciaal, het schept di-
rect een band.” Kameleon sieraden blijft 
uiteraard bestaan. Een derde deel van 
de winkel is nu verbouwd tot Trollbe-
ads Concept Shop, het overige deel 
blijft Kameleon sieraden. Beide winkels 
delen een gezamenlijke entree, maar 
hebben ieder een eigen look en feel.
Terugkijkend naar 28 jaar ondernemer-
schap is er veel veranderd. “We hebben 
veel winkelketens zien komen en gaan, 
en zijn er trots op dat onze klanten 
steeds bij ons terugkomen vanwege ons 
vakmanschap en service”. Uiteraard 
hoopt Jaap ook veel nieuwe klanten de 
wereld van Trollbeads te mogen tonen. 
“Het originele bedelmerk uit Denemar-
ken creëert prachtige ontwerpen in o.a. 
zilver en glas - elk met een eigen naam 
en verhaal”. De officiële opening van de 
Trollbeads Concept Shop Eindhoven is 
op zaterdag 7 november om 10.00 uur, 
Heuvel 210-212 in Eindhoven. Het ge-
hele weekend zal in het teken staan van 
de Grand Opening met aantrekkelijke 
acties en wedstrijden.
www.kameleonsieraden.nl
www.trollbeads.nl

‘Dichter bij de kunst!’

Nieuw Nuenens initiatief 
poëzie en kunst 
Dichter bij de kunst; zo luidt de nieuwe vorm die het Dichterscollectief Nuenen 
samen met Kunsthandel Art Dumay heeft ontwikkeld. Het dichterscollectief 
bestaat uit 5 personen en is sinds april 2014 actief in het Nuenense. Samen dra-
gen zij voor én beschouwen zij de dichtkunst in het algemeen en poëzie uit ei-
gen werk in het bijzonder. De voordrachten worden vergezeld van voor-en 
nabeschouwingen en gezamenlijk wordt de dichtkunst in het licht gezet. 

Het collectief was op zoek naar een lo-
catie om deze mooie kunstvorm uit te 
dragen. Via relaties zijn zij bij Kunst-
handel Art Dumay terecht gekomen 
die dit bijzondere initiatief omarmde 
en haar locatie heeft toegezegd. Dich-
ter bij de kunst wordt dan zeer toepas-
selijk in deze ambiance vol met 
schilder- en beeldhouwkunst die mo-
gelijk een extra inspiratie zal zijn voor 
de dichters. 

Van Gogh jaar
Het collectief zou nog graag nieuwe 
leden verwelkomen. Hun bijeenkom-
sten vinden voortaan plaats in de 
kunsthandel aan het Park 75. De eer-
ste avond waarop het collectief zich 
samen met Klaas de Graaf als gast-
dichter presenteert vindt plaats op 
woensdag 18 november om 19.30 uur 

tot 22.00 uur en staat in het teken van 
Vincent van Gogh. Hoofdgast is Ca-
tharina Boer. 

Programma
•	 19.30	introductie	en	welkom.
•	 Interview	 dichter	 Catharina	 Boer	

door Nannie van den Eijnden van 
Rond de Linde.

•	 Voordrachten	uit	de	bundel:	Kraai-
en verjagen/Van Gogh poëzie.

•	 Analyse	 poëzie	 Catharina	 Boer	
door Helma Michielsen en voor-
drachten vrije gedichten.

•	 Slotwoord.

Aanmelden
Voor het bezoeken van deze avond dient 
u zich aan te melden via officemanage-
ment@artdumay.nl of 040-284 52 08. Er 
is nog een aantal plaatsen beschikbaar. 



Verandadaken -  Terrasschermen -  Rolluiken -  Screens – Markiezen - Horsystemen 

D.L.C. ZONWERING----SPEGELT 102----5674 CD NUENEN             openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00uur – 17.00uur  WEBSITE :  WWW.DLCZONWERING.NL 
                 OF OP AFSPRAAK                               INFO@DLCZONWERING.NL  

30-jarig  Jubileum bij D.L.C. 
Superaanbieding November 2015 Verandadak COMFORT +  

Nu alleen in november 30% korting*  
 
  

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

Bent u een vroege vogel 
die een extra handje mee 

wil helpen? 
Voor de bezorging van alle 
ochtendkranten in Nuenen 

zijn wij op zoek naar: 
****************************
Krantenbezorgers m/v 

vanaf 18 jaar 
Werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 04.00 

tot 07.00 uur, zaterdag tot 07.30 uur 

****************************
Krantenbezorgers m/v 

vanaf 15 jaar 
Werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 06.00 

tot 07.30 uur, zaterdag tot 07.30 uur 

****************************
Bent u betrouwbaar, secuur, flexibel en zoekt u 

nog een leuke (bij)baan of bent u net met pensioen 
en zoekt u nog een leuke bezigheid, 

neem dan contact op met: 

Dave Verheijen, regiodistributeur Nuenen.
Tel: 06-29731493 of 

email: persgroepnuenen@gmail.com
 

Daarnaast ontvangt u momenteel een startpremie van 
275 euro*. 

*= vraag naar de voorwaarden

•	 Chieuw	Jim	Kai
	 (gekruide	kipstukjes)
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 Indisch	rundvlees
•	 Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

€ 1750

Maandmenu 
November
Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

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

Chinees Indisch Restaurant

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 7 NOVEMBER

WinkelhartvanNuenen

CASCADE 
Celebration! | € 10,00 

20.15U
. 

CASCADE 
Celebration! | € 10,00 

14.30U
. 

ARIE KOOMEN & E. BRUNNER 
Pompen | € 17,50 

20.15U
. 

SJORS VAN DER PANNE 
Theaterconcert 2015 | € 22,00 

20.15U
. 

JAN-WILLEM ROZENBOOM 
J.S. Bach | € 19,50 

20.15U
. 

20 
11 

13 
11 

12 
11 

08 
11 

07 
11 

www.hetklooster.org 

LAST MINUTE! 
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Opmars    
naar het   
prinsenbal (4)
De nieuwe prins(es) met adjudant(en) 
staan te popelen om zich bekend te 
maken en om uit de anonimiteit te 
treden. De raai- en verraaicommissie 
zullen op 8 november hun jaarlijkse 
ronde door Gerwen maken onder 
aanvoering van de oud-Prinsen (De 
Gouwe Ouwe). 

Zij bezoeken dan een aantal adressen 
met mogelijke kandidaten voor het 
Prins(ess)enschap van Carnaval 2016. 
Ook zal het gezelschap niet afwijken 
van hun vaste route met personen 
waar de bekende versnaperingen !! al 
klaar staan. Mogelijk worden ze iets 
wijzer op deze gezelligheidstour.
Om ze toch weer een beetje op weg te 
helpen en om de juiste route te bepalen 
volgen hier weer twee aanwijzingen wie 
de opvolger(s) van Prinses La Quinta en 
haar adjudanten Primera, Segundo en 
Tercera zullen worden.
Hopelijk stuiten ze tijdens de zoek-
tocht op weinig nieuws en sluit de 
PKC zich dit jaar helemaal aan op het 
motto van vorig jaar ‘Zodoededè’ 

Hier volgen voor alle duidelijkheid nog 
een keer alle tips inclusief nrs. 7 en 8 :
1. Vier is meer als een getal  
2. Het heden en verleden kunnen 

prima samen 
3. Een goede buur EN een verre 

vriend 
4. Het is al jaren dezelfde klok die in 

Gerwen slaat 
5. Elf is goed, meer is beter
6. Binnen en buiten de grenzen 

7. Op de helft moet je zijn 
8. Het hoeft niet te kleuren, als het 

maar past  

A.s Zaterdag gaan de ‘Narre-Kappen’ 
op bezoek bij de prinsenwisseling bij 
c.v. ‘De Raopers’ in Lieshout en zien ze 
al de eerste nieuwe hoogheden voor 
carnaval 2016 !!!

Raoden Maor
Dit jaar geen wazige vertelsels, we 
volgen de veroorzakers van onze 
witte rook gewoon op de voet. 
Tenminste dat is wat wij vorige 
week beloofden. Je begrijpt het 
al, het wordt toch een wazig 
verhaal. 

Waarom? Het heeft alles te maken met 
de wazige gebeurtenissen in ons dorp 
de avond en nacht voor Allerheiligen. 
Onze vrienden hadden zich gemengd 
in de menigte. Wij waren het spoor 
bijster. Het leek erop of de anders na 
zonsondergang op slot zijnde poort 
die toegang geeft tot de begraafplaats 
achter de Sint Clemens deze nacht op 
een kiertje stond. De meest schimmige 
figuren belemmerden ons de door-
gang. Onmogelijk om onze vrienden 
op de voet te volgen.

Blijkbaar had ook het meest schimmige 
schip wat wij kennen in alle goede 
hoop op het kapen van onontdekte 
kunst koers gezet richting ons dorp. De 
bemanningsleden die wij in ons dorp 
waarnamen hadden zich duidelijk Van 
Gogh toegeëigend. De brute Piraten.

Resultaat, onze vrienden lijken in rook 
te zijn opgegaan. Witte rook waar-
schijnlijk. Restte ons nog een optie om 
ze terug te vinden. Hoewel het een 
vreemd duo lijkt, de uilenvanger en zijn 
vriend de dokter, waren ze er samen wel 
voor ons. Ze hebben beiden tenslotte 
ruime ervaring met de gevolgen van het 
in witte rook opgaan en de symptomen 
te bestrijden. En hoewel, je raod het al, 
wazig konden ze ons dan ook de vol-
gende drie aanwijzingen geven.

IV Zonder die 2 zijn ze niet compleet
V De eerste heeft duidelijk meer po-

diumervaring
VI Laat de ouwe maar schuiven

Raoden Maor zou Raoden Maor na-
tuurlijk niet zijn als wij volgende week 
niet weer nieuwe wazige aanwijzingen 
weten te geven. Een ding is zeker, 15 
november om 19.11 uur komt aan al 
dit wazige een eind. Wij hebben er 
goesting an.

Buurtvereniging BOA Nuenen 
en Sint Maarten 
Op 11 november, of soms de avond ervoor wordt in sommige streken in Ne-
derland Sint Maarten gevierd. Sint Maarten is gebaseerd op de legende van 
Sint Martinus, die zijn mantel deelde met de bedelaar, maar ook op het 
lichtfeest waarbij boven een vreugdevuur appeltjes en kastanjes werden 
gepoft vanwege de aankondiging van de winter. Veel voorkomend met Sint 
Maarten is een lampionnentocht. De kinderen maken lampionnen en gaan 
met de lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale Sint-Maartenslied-
jes en krijgen hiervoor snoep of fruit. 

Na de successen van vorige jaren lijkt 
het Buurtvereniging BOA Nuenen 
weer leuk om ook dit jaar in hun buurt 
deze leuke en gezellige traditie voort te 
zetten! Het leuke van Sint Maarten is 
dat je met een zo mooi mogelijke (zelf-
gemaakte) lampion langs de deuren 
gaat, om deze, al liedjes zingend, te la-
ten zien. Alle kinderen kunnen daarom 
op woensdagmiddag 11 november een 
lampion knutselen en de liedjes samen 
oefenen. Dit zal plaatsvinden op de 
brede school de Dassenburcht (Jacob 
Catsstraat 1-3) in de aula.
Als u het leuk vindt dat de kinderen bij 
u langs komen, plaats dan op woens-
dag 11 november om 17.50 uur dan 
voor de gezelligheid wat waxinelicht-
jes of een fakkel voor de deur of in de 
tuin. Dan wordt ook u verrast door 

mooie lampionnen en zingende kin-
deren. Vorig jaar waren dat er wel 60! 
Gezellig! De kinderen lopen in de stra-
ten: Jacob Catsstraat, Meidoornstraat, 
Andriesplein, Wilgenstraat, Wever-
straat (vanaf Emmastraat t/m Lijster-
besstraat), Lijsterbesstraat.

Het programma woensdag 11 novem-
ber is als volgt: 
•	 14.00	uur	-	15.30	uur	
 Lampion knutselen + liedjes oefenen 

(brede school de Dassenburcht). 
•	 17.50	uur	
 Verzamelen op het schoolplein de 

Dassenburcht.
•	 18.00	uur	-	19.30	uur	
 Met de lampionnen zingend langs 

de deuren.
•	 19.00	uur	-	19.45	uur	
 Warme chocolade melk drinken 

op het schoolplein. 

Aanmelden en betalen voor knutselen 
tot en met zondag 8 november a.s. bij:
Buurtvereniging BOA Nuenen
Krista Casteleijn, Van Veldekestraat 
16 tel 2446379.
Heleen van der Horst, Jacob Cats-
straat 5 tel 2527900.
Marian Lammerts, Lissevoort 25 tel 
06-18097281.

Prinsenbal Nederwetten

Wie wordt   
de nieuwe   
Prins(es)   
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 14 november 
a.s. zal er tijdens het Prinsenbal bij 
CV De Wetters weer een nieuwe 
Prins(es) gepresenteerd worden.

Er kan een fantastische prijs gewon-
nen worden als u raad wie de nieuwe 
Prins(es) is. Om iedereen te helpen ge-
ven we hier de laatste 2 aanwijzingen 
in de vorm van afbeeldingen die van 
toepassing zijn op de nieuwe Prins(es). 
In totaal zijn er nu 11 aanwijzingen ge-
publiceerd. Aan u om de juiste naam 
erbij te zoeken. Laat het ons weten.
Kijk voor meer informatie ook op 
www.dewetters.nl

Kom gezellig kijken hoe leuk carnaval 
kan zijn in de mooie gezellige locatie. Ie-
dereen is welkom en de toegang is gratis.
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11e van de 11e bal     
in Café Ons Dorp
 
De echte carnavalsvierders kennen de datum wel, 11 november oftewel de 
elfde van de elfde, Sint Maarten. Dit betekend dat het carnavalsseizoen 
weer begint en daarom organiseert Café Ons Dorp dit jaar het 11e van de 
11e bal. “In veel steden is dit al een enorme traditie en het wordt tijd dat we 
dat in Nuenen ook maar eens gaan doen“ legt Sharon Pijs van Ons Dorp uit.
 

Wie wordt de nieuwe prins(es) 
van de Dwèrsklippels?
Op zaterdag 28 november a.s. wordt in het Dwèrsklippeldorp de 59ste 
prins(ses) bekend gemaakt. Het Dwèrsdebuut (Prinsenbal) is in residentie 
Het Klooster wat voor iedereen gratis toegankelijk is. Wie het is kunt u wel-
licht uit de volgende laatste hints opmaken of juist niet…?

“En natuurlijk weten we dat het op een 
woensdag valt en dat het misschien 
nog niet zo erg zal leven als in steden 
zoals Den Bosch of Maastricht maar 
ook in Nuenen moeten er toch genoeg 
echte carnavalsvierders zijn die het 
leuk vinden om te proosten met elkaar 
op een leuk en gezellig nieuw carna-
valsseizoen.”
 
Programma
Om de avond op te starten is er een 
kleine carnavaleske mini quiz. Leuk, 
spontaan en net weer anders als de 
reeds bekende quizzen bij Ons Dorp. 
Er wordt gespeeld in teams en er zijn 
ludieke prijzen te winnen. Wie gezellig 
mee wil doen kan zich aanmelden via 
info@cafeonsdorp.nl. De quiz start 
om 20.00 uur.
 
Verder zorgt o.a. Vierkant Rond voor 
een muzikaal intermezzo en zullen 
DJ-Aro en DJ Tinuz zorgen dat alle be-
kende carnavalsnummers de revue 
passeren. Ook zal men een bezoek 

brengen aan de witte rook in het Park 
om 22.11 uur, hier wordt de laatste 
hint van de nieuwe Prins van de 
Dwèrsklippels bekend gemaakt.
 
Kortom het aftellen kan beginnen, 
voor meer informatie kijk op face-
book.com/cafeonsdorpnuenen
De Dames van Ons Dorp staan vanaf 
19.30u klaar om u te ontvangen en het 
programma begint om 20.00 uur.

- CAFÉ - 

8. Ze doen ’t al jaren samen
9. De haas is graag waar hij geworpen is
10. Het is nie anders
11. Al het goeie in 3e

Woensagavond de 11e 
van de 11e bij het 
Dwèrsklippel monu-
ment om 22.11 uur in 

het Park. Hier zal door middel van 
witte rook bekend gemaakt worden of 
er een nieuwe prins (of prinses..?) ge-
kozen is en zo ja, dan zal er ter plekke 
nog een extra 12e aanwijzing volgen.

Clubspaaractie Jan Linders:  
de cheques
Bij de uitreiking van de cheques van de Clubspaaractie waren er alleen 
maar winnaars! Door vier weken lang zoveel mogelijk clubmunten te verza-
melen bij supermarkt Jan Linders konden vier verenigingen uit Nuenen 
geld verdienen. Door leuke initiatieven hoopten ze de klanten te verleiden 
om de munten in de goede koker te doen. 

Uiteindelijk werd er vierduizend euro 
verdeeld onder deze verenigingen. 
Band Zsa Zsa Zsoe, Stichting DOEN! 
Nederwetten, de EHBO-vereniging 
Nuenen en jongerenkoor Jocanto zijn 
de klanten van de Jan Linders erg 
dankbaar voor alle munten en de leu-
ke reacties. Ook willen zij graag de Jan 
Linders bedanken voor deze fantasti-
sche actie. Door dit soort initiatieven 
kunnen verenigingen blijven bestaan. 
Elke vereniging zal het geld besteden 

aan dingen die hard nodig zijn om ac-
tiviteiten te blijven organiseren en te 
doen waar ze zich met hart en ziel 
voor inzetten: een levendige, actieve 
vereniging zijn.
Mocht je meer willen weten over de 
clubs die dit jaar aan de actie meede-
den, ga dan naar de websites: 
www.zsazsazsoe.tk 
www.doennederwetten.nl 
www.ehbonuenen.nl 
www.jocanto.nl 

Fancy Fair in   
De Regenboog
U weet het waarschijnlijk al: op za-
terdagmiddag 7 november wordt er 
een Fancy Fair gehouden in kerkelijk 
centrum ‘De Regenboog’, Sportlaan 
5. De opbrengst daarvan is helemaal 
bestemd voor de Stichting Leergeld, 
Nuenen en de Talent Foundation, Ke-
nia. Zo helpen we jongeren, dichtbij 
en veraf, om volwaardig mee te doen 
bij het volgen van onderwijs. Ook u 
bent daar heel welkom vanaf 14 uur!

U kunt daar terecht voor van alles en 
nog wat. Maar het is geen rommel-
markt. Denk eerder aan van alles wat u 
lekker of mooi vindt, en misschien zelf 
had kunnen maken als u meer tijd had 
gehad of handiger en creatiever zou 
zijn. Koekjes, taarten, bloemstukjes, 
enz. Maar ook zijn er heel wat boeken 
en CD`s te koop tegen prijsjes waar u 
van zult opkijken.
Als klap op de vuurpijl hebben ze een 
aantal heel bijzondere zaken en dien-
sten aangeboden gekregen die ze niet 
gewoon verkopen maar bij opbod vei-
len (vanaf 15.00 uur). U bent van harte 
welkom, al is het alleen maar om de 
sfeer te proeven!

BOA 
informatieavond
Op donderdagavond 12 november 
organiseert de Buurtvereniging 
Omgeving Andriesplein (BOA) de 
derde informatieavond in een serie 
van vier.

Notaris mr. Tsjeard Fokkema zal die 
avond uitgebreid ingaan op allerhande 
testamentaire regelingen. Naast de ge-
bruikelijke vormen van testamenten, 
zal ook aandacht worden besteed aan 
speciale regelingen, zoals verklaringen 
van erfrecht, vaststellingsovereen-
komsten, volmachten en regelingen 
die het eigen huis betreffen (‘opeten 
eigen huis’) of de vraag of het huidige 
testament wel AWBZ-proof is. 
Deze informatieavond zal worden ge-
houden in De Dassenbucht, Jacob 
Catsstraat 1-3. Aanvang 19.30 uur, 
(deur open vanaf 19.15 uur), en is toe-
gankelijk voor leden van de BOA zo-
wel als overige wijkbewoners.
Meer informatie: 
bestuur@boa-nuenen.nl

Kind of partner 
met een 
eetstoornis?
Ouders van een kind met een eet-
stoornis delen hun ervaringen elke 
eerste woensdag van de maand in 
Gerwen. De eerstvolgende avonden 
zijn op 4 november en 2 december, 
van 19.30-22.00 uur. Ook partners van 
iemand met een eetstoornis zijn wel-
kom. Voor meer informatie of aan-
melden: 040-2118328 of eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl 

Praat deze avond met lotgenoten, die 
je begrijpen en je gevoel herkennen. 
Om verhalen uit te wisselen en van el-
kaar te leren. Twee ervaringsdeskun-
dige moeders die weten hoe hard die 
steun nodig is, begeleiden de avond.  
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VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Kledingdiscounter KIK 
geopend in Kernkwartier
Door Gerrit van Ginkel

Veel positieve reacties waren afgelopen vrijdag te horen bij de opening van 
het 17e filiaal in Nederland van de kleding gigant KIK. Vooral de winkelen-
de dames vonden het een aanwinst voor Nuenen en de collega onderne-
mers vonden het een waardevolle aanvulling voor het winkelcentrum 
Kernkwartier.

Directeur Nederland de heer Ver-
schuuren vond met enige trots de eer-
ste uren van de opening ruim voldoen 
aan de verwachtingen. “We gaan dit 
jaar voor 23 filialen in Nederland, dus 
er moet nog veel werk verzet worden. 
De oppervlakte van deze winkel (ruim 
500 m²) is ideaal voor ons assortiment. 
Alles kan overzichtelijk en rustig ge-
presenteerd worden. Ook al zijn we 
een discounter die zich mikt op de on-
derkant van de markt willen we toch 
een open en moderne uitstraling 

handteren.” Vooral de presentatie op 
ronde draaibare displays is overzichte-
lijk met duidelijke prijsaanduidingen. 
Naast een ruime keuze in grote kle-
dingmaten voert KIK een ruime keuze 
in kinderkleding, huishoudtextiel en 
huishoudelijke artikelen. Ook tuinar-
tikelen, decoratiemateriaal en een 
ruim aanbod in kerstartikelen zijn in 
het assortiment opgenomen.

Wereldwijd heeft KIK 3200 filialen en 
32.000 werknemers. In 2013 startte 

het eerste filiaal in Nederland. Op de 
valreep vertrouwde de heer Verschuu-
ren me nog toe dat er bij KIK Nuenen 
nog plaats is voor enthousiaste vul-
ploegmedewerkers en nog voor win-
kelhulpen voor de vrijdagavond en de 
zaterdag. Solliciteren kan via www.
kik-textilien.nl

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Voor A: Isolde Bontje, Devon Calmero, Lucas Dittmer, Lonne Donkers, 
Daan van Dijk, Roos Eikelboom, Tim Heesakkers, Anouk de Heus, Ryan Joosten, 
Ties Knapen, Remy van Kemenade, Sofie Leistra, Bas van de Moosdijk, 
Isis Peeters, Noa van der Schoot, Imke Schrama, Azra Sengun, 
Mare van de Sommen, Lyn Sonneveld, Kai Tideman, Mayte Verhagen, 
Lis van de Westerlo en Roos van Zanten.

Voor B: Joep Havermans, Jonah Popken, Thomas Frank, Robine Stoevelaar, 
Sarah van de Molengraft, Zenn Clignett, Max van de Burgt, Roan van Maasakkers, 
Sofie Nijssen, Storm Snel, Stef Aldenhoven, Daphna Adriaens, Andy Bogers, 
Timo van der Weijden, Wiebe de Bonth, Tim van den Heuvel, Femke Heersema,
Lennon Pothuizen, Marciano van Lierop, Pippe Broshuis, Liz Buis, 
Bram Wintermans en Thijn Jetten.

Voor C: Lars van den Elsen, Joleijn Wouters, Luc van Gerven, Cody Warner, 
Hugo de Zeeuw, Jamie van Wijnen, Feline de Vries, Finn Voorkamp, Eva Klerkx, 
Norah van Suilichem, Rose Struble, Thijn Jetten, Elisa Hemme, Tim Geurts, 
Jesper van Gerven, Jelte Daamen, Damian Croom en Sven Bloot.

Laco sportcentrum Nuenen T   +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Het Klooster   
zoekt jou!
Word jij ook zo blij van cultuur? Ge-
zelligheid, eten, drinken, zingen, 
dansen, piano’s, decoratie, aankle-
ding, sfeer, beleving, techniek, gast-
vrijheid, vrienden, ontmoeten, 
uitgaan, video, licht, geluid, arties-
ten maar vooral ook heel veel leuke 
mensen ontmoeten in een inspire-
rende omgeving????

Is dit iets wat jij zoekt kom dan eens 
langs voor een gezellig praatje met een 
lekker drankje. Wij zijn namelijk op 
zoek naar vrijwilligers die ons kunnen 
ondersteunen in de dagelijkse bedrijfs-
voering. Jullie zijn een welkome aanvul-
ling op ons team en daardoor kunnen 
we met elkaar nog meer cultuur moge-
lijk maken in Nuenen en omgeving. 
Lijkt het je leuk meld je dan aan bij 
Francien als VRIJWILLIGER. Wij ma-
ken dan een afspraak met jou en kijken 
wat het beste bij je past. Wij denken 
zelf aan gastheer/gastvrouw bij de the-
ateravonden en assistentie verlenen bij 
de bar, de koffiecorner, de kaartcon-
trole, de kaartverkoop, technisch as-
sistent die interesse heeft in verlichting, 
video, audio en alles wat er verder bij 
komt kijken in de Theaterzaal. 
Onze vleugel vindt het fijn om be-
speeld te worden door iemand die 
daar plezier aan beleefd. Bijvoorbeeld 
voor aanvang van een theatervoorstel-
ling of op een woensdagmiddag. Zie je 
dit wel zitten? Meld je dan aan! 
Interesse? Stuur dan een mail naar 
francien@bcgroep.nl 

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Sparrenlaan e.o., Nuenen

(± 345 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

The Vincent Affair: 3 dissidente schrijvers

Lezing over Multatuli,   
Van Gogh en Busken Huet
In het kader van The Vincent Affair wordt op donderdag 26 november een lezing 
gehouden door Jan de Jong. Hij is docent Nederlandse letterkunde op de Fontys 
Lerarenopleiding in Tilburg en columnist in dagblad BN De Stem. De Jong zal 
spreken over drie dissidente schrijvers in de 19e eeuw: Multatuli, Van Gogh en 
Busken Huet, drie 19e-eeuwse kunstenaars met als belangrijkste overeenkom-
sten hun onvoorwaardelijke keuze voor de kunst, het feit dat zij alle drie daartoe 
een maatschappelijke carrière hebben opgegeven en dat zij zich ook in hun kunst 
onafhankelijk opstelden van in die tijd geldende kunstopvattingen. Jan de Jong 
vergelijkt kritische teksten van elk van hen.

Locatie: het Vincentre, aanvang 20.00 uur. Kosten € 7,50 per persoon, inclusief 
pauzedrankje. Reserveren via www.thevincentaffair.nl, Programma & Tickets.

LET	  OP:	  BEVAT	  AFBEELDING	  
	  
	  
The	  Vincent	  Affair:	  3	  dissidente	  schrijvers	  
Lezing	  over	  Multatuli,	  Van	  Gogh	  en	  Busken	  Huet	  
	  
In	  het	  kader	  van	  The	  Vincent	  Affair	  wordt	  op	  donderdag	  26	  november	  een	  lezing	  gehouden	  door	  Jan	  
de	  Jong.	  Hij	  is	  docent	  Nederlandse	  letterkunde	  op	  de	  Fontys	  Lerarenopleiding	  in	  Tilburg	  en	  columnist	  
in	  dagblad	  BN	  De	  Stem.	  De	  Jong	  zal	  spreken	  over	  drie	  dissidente	  schrijvers	  in	  de	  19e	  eeuw:	  Multatuli,	  
Van	  Gogh	  en	  Busken	  Huet,	  drie	  19e-‐eeuwse	  kunstenaars	  met	  als	  belangrijkste	  overeenkomsten	  hun	  
onvoorwaardelijke	  keuze	  voor	  de	  kunst,	  het	  feit	  dat	  zij	  alle	  drie	  daartoe	  een	  maatschappelijke	  
carrière	  hebben	  opgegeven	  en	  dat	  zij	  zich	  ook	  in	  hun	  kunst	  onafhankelijk	  opstelden	  van	  in	  die	  tijd	  
geldende	  kunstopvattingen.	  Jan	  de	  Jong	  vergelijkt	  kritische	  teksten	  van	  elk	  van	  hen.	  
	  
Locatie:	  het	  Vincentre,	  aanvang	  20.00	  uur.	  Kosten	  €	  7,50	  per	  persoon,	  inclusief	  pauzedrankje.	  
Reserveren	  via	  www.thevincentaffair.nl,	  Programma	  &	  Tickets.	  
	  
	  
	  
FOTO	  TOEGEVOEGD;TEKST:	  Van	  links	  naar	  rechts:	  Multatuli,	  Van	  Gogh	  en	  Busken	  Huet	  
	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  
	  
	  

Van links naar rechts: Multatuli, Van Gogh en Busken Huet

7 november 

Bruisende Zaterdag 
‘Winkelhart van 
Nuenen’
De Bruisende Zaterdag wordt elke 
eerste zaterdag van de maand ge-
organiseerd door de ondernemers/
winkeliersvereniging ‘Winkelhart 
van Nuenen’.

Deze Bruisende Zaterdag met gratis 
heerlijke erwtensoep, u aangeboden 
door de ondernemers (gemaakt door 
de Keurslager Evert Tebak). De hos-
tesses zijn aanwezig van 11.30 uur t/m 
ca.16.00 uur.
Zo willen de ondernemers u op deze 
Bruisende Zaterdag verwelkomen in 
het Winkelhart van Nuenen. Er zijn 
meer dan 300 gratis parkeerplaatsen in 
het Winkelhart van Nuenen. 
Laten we hopen dat de weergoden ons 
centrum gunstig gezind zullen zijn zo-
dat het een sfeervolle en gezellige 
Bruisende Zaterdag wordt.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Speciale cursus Yoga 
en Hartcoherentie
Hartcoherentie is een toestand van 
rust, tevredenheid, flow, een gevoel 
waarin alles klopt. Dit kunnen we be-
reiken met hulp van oefeningen. Het is 
een toegankelijke manier om op elk 
moment van de dag lichaam en geest 
in balans te brengen. 
In deze tijd wordt er continu een be-
roep gedaan op onze actieve modus, 
zowel fysiek als geestelijk. Daarom is 
het belangrijk zelf heel bewust ‘actie’ 
te ondernemen om lichaam en geest 
tot rust te brengen.
Ervaren en herkennen, 3 zaterdagoch-
tenden van 09.30 tot 12.00 uur. Op 14, 
21 en 28 november. Kosten € 80,-. Het 
zijn rustige oefeningen, hierbij is geen 
speciale conditie vereist.
Opgave en info: Prana Yoga studio, 
Corina van Dommelen, 040-2840430 
& 06-27055614.
www.pranayogastudio.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

De bel
Door Elwien Bibbe

Nee, het was niet de buurman en ook niet iemand met een collectebus, maar een 
viertal griezels, verklede kinderen, die mij afgelopen zaterdag schrik aan pro-
beerden te jagen. Ik herkende ze niet achter hun kostuum, maar zag wel de mand 
met snoep aan de arm van het meisje .. Ik begreep wat de bedoeling was en in een 
flits zag ik het lege snoeplaadje voor me.... Gelukkig had ik nog wat drop... Goed 
voor de bloeddruk. En dat past wel bij zo'n avond. Ik was eigenlijk zo verbaasd, 
dat ik vergeten was om te schrikken. Volgend jaar speel ik het spelletje beter mee. 
Neem ik me voor. Dan wordt het ' a trick and not a treat'. Dan verzin ik iets beters 
dan flitslichtjes maken met de lichtschakelaar. En dan zorg ik ook voor een pom-
poen met een kaars erin. Zodat ze me beter weten te vinden. Eigenlijk wel leuk, 
nu zwarte Piet dat imago van griezel definitief kwijt is.
Ff googelen, want ik heb Halloween altijd als een Amerikaans feestje gezien... 
"Niet als een begroeting van jezelf", grapt de man naast mij.... En mijn blik gaat 
van de iPad in zijn richting: "Hallo Wien...", grijnst ie....
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Verhuurders van bedrijfsruimtes opgelet
Gebruikers van huurovereenkomsten maken vaak gebruik van de model-
len van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). De modellen bestaan uit 
een huurovereenkomst en algemene bepalingen. 

Advocatuur

Het huurovereenkomstmodel kunnen 
partijen aanvullen met hun gegevens 
en de gegevens van de gehuurde zaak. 
De algemene bepalingen worden 
doorgaans met weinig wijzigingen 
van toepassing verklaard in de huur-
overeenkomst. Dat komt omdat de 
ROZ haar modellen zorgvuldig opstelt 
en periodiek nieuwe versies uitbrengt. 
De ROZ verwerkt dan de relevante 
wetswijzigingen in haar modellen 
maar ook de ontwikkelingen in de ju-
risprudentie worden meegenomen in 
iedere revisie van het model.
Huurovereenkomsten hebben door-
gaans een lange looptijd waardoor de 
mogelijkheid van een huurprijsaan-
passingsprocedure zich veelal jaren 
later voordoet. De oudere versies van 
het ROZ-model kunnen ervoor zor-
gen dat partijen te maken krijgen met 
oude bepalingen die afwijken van de 
wet en de later tot stand gekomen ju-
risprudentie. Deze oude en langlo-
pende huurovereenkomsten zijn dus 
nog steeds relevant en daardoor dus 
ook de oudere ROZ-modellen waar 
die huurovereenkomsten op geba-
seerd zijn.
Een huurder, maar ook de verhuurder 
kan de huurprijs aanpassen wanneer 
deze niet (meer) marktconform is. Een 
enkele bepaling in de oudere ROZ-mo-
dellen gaat over het aanpassen van de 
huurprijs. Een huurprijsaanpassing 
kan niet op ieder moment en is aan 
een termijn gebonden. De termijn 
houdt in dat beide partijen minstens 

zes maanden voorafgaand aan het 
moment van aanpassing de andere 
partij moeten berichten. Een huurder 
kan die termijn ook aan de verhuurder 
opwerpen en op deze manier de huur-
prijsaanpassing legitiem traineren.
Verder wordt in de ROZ-modellen van 
2003 en 2008 afgeweken op het punt 
van wie de deskundige dient te beta-
len die moet beoordelen of de huur-
prijs marktconform is. De kosten voor 
de deskundige zijn proceskosten en 
de meest in het ongelijk gestelde par-
tij moet de proceskosten betalen. De 
huurder moet dus opletten dat zij uit-
eindelijk, indien zij in het gelijk wordt 
gesteld, wel de kosten van de deskun-
dige terugkrijgt.
Voor de verhuurder wordt het aanbe-
volen gebruik te maken van het meest 
recente ROZ-model en/of advies in te 
winnen bij een gespecialiseerde ad-
vocaat.
U kunt altijd vrijblijvend contact op-
nemen met een advocaat van Lamers 
Tielemans Advocaten voor meer in-
formatie, zodat u weet waar u aan toe 
bent. E-mail naar info@lamerstiele-
mans.nl of bel 040-2180515.

Opening wijnhandel-slijterij 
Van Lieshout
Gisteren, woensdag, is de nieuwe winkel van wijnhandel-slijterij  André van 
Lieshout geopend aan de Parkstraat 10A. In de moderne, fris ogende zaak is een 
groot assortiment aan wijnen, champagnes, cava’s, prosecco’s, likeuren, binnen- 
en buitenlands gedestilleerd en speciaal 
bier. Er kan ook wijn en whisky worden 
geproefd. Verder verzorgd Van Lies-
hout relatiegeschenken en cadeauver-
pakkingen. De zaak van André en zijn 
vrouw Wendy was voorheen ruim tien 
jaar aan de overkant gevestigd.

De aso’s zijn er nog steeds
Weet u het nog? Nadat in het voorjaar het vernieuwde Park er spic en span bij lag, rea-
geerden een aantal aso’s, die niet meer door het park konden fietsen, zich af door met de 
fiets door het pas ingezaaide gazon te rausen. De gemeente heeft toen hekjes om het 
Park gezet om aan te geven dat het Park niet voor fietsers is bedoeld. Ten overvloede wer-
den bij alle paden voetgangersborden gezet. Allemaal kostenposten voor de Gemeente, 
waartoe de aso’s ook behoren.
Onder die aso’s bevinden zich een aantal die nog steeds niet weten, dat je van andermans 
spullen af moet blijven, want afgelopen week hebben één of meerdere van deze halvezo-
len, waarschijnlijk trots op zichzelf, twee voetgangersborden om het Park omvergetrok-
ken en mogelijk beschadigd. Wanneer houdt dat wangedrag nou eens op? Zijn er geen 
mensen die deze onverlaten corrigeren, zoals ouders of groepsgenoten?

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Afgelopen weekend brachten al 
veel Nuenenaren gebruikt en 
nieuw speelgoed naar Speeltuin 
De Kievit voor de inzameling van 
Stichting Speelkr8. Komende za-
terdag en zondag kleurt de speel-
tuin nog eenmaal Speelkr8 oranje. 
De poorten zijn open van 12.00-
15.00 uur. Voor meer informatie: 
www.speelkr8.nl

Halloween in d’n dooie hoek
Zaterdag 31 oktober was het alweer de derde editie van de Halloween 
avond georganiseerd door buurtvereniging d’n dooie hoek in Gerwen. De 
hele dag waren buurgenoten druk in de weer hun huis te versieren waarna 
de jongsten uit de wijk na het invallen van de duisternis een trick or treat 
tocht hebben ingezet. 

Iets later vertrokken de durfals uit 
Gerwen en omgeving voor een Hal-
loweentocht die vanaf de wijk tussen 
het mais door via de bosweg over het 
landgoed Henkelman liep, eindigend 
in het Huisven. Dit jaar was het thema 
‘het verdwenen circus’ waarvoor liefst 
17 groepen zich hadden ingeschreven. 
In vroegere tijden is er een circus door 
storm verwoest, de clown’s heeft men 
nooit meer gezien maar ooggetuigen 
verklaren op de laatste dag van de 
maand dolende figuren waargenomen 
te hebben ...

Met hulp van een legertje vrijwilligers 
was er een aantal acts opgezet varie-
rend van een waarzegster, ingegraven 
kliko’s, horror proeverijen, een varen-

de visser en een heuse chirurgen act. 
Tussen de bedrijven door spookten er 
de nodige vage figuren rond in een 
omgeving die voor de gelegenheid was 
gedecoreerd met grafstenen, fakkels 
en een honderd tal kaarsen. Op een 
paar jongeren na voor wie het iets te 
spannend werd heeft iedereen geno-
ten van een spannende avond waar 
rond het kampvuur nog lang over is 
nagepraat.

Met dank aan de enthousiaste deelne-
mers, de gastvrijheid van landgoed 
Henkelman en de vele vrijwilligers 
was dit zeker een opmaat voor een 
vierde editie, al zal het lastig worden 
de lat nog hoger te leggen.

Muziek bij de 
Weverkeshof:  
The Stews
Zondagmiddag 8 november spelen 
The Stews op dorpsboerderij De We-
verkeshof. Deze band ontstond in 1965 
in Tilburg toen vijf scholieren van het 
St. Odulphuslyceum samen muziek 
gingen spelen. Hun belangrijkste voor-
beelden waren de Beatles, Rolling Sto-
nes, de Who en bluesnummers van 
bijvoorbeeld John Mayall’s Bluesbrea-
kers, Cuby & the Blizzards en Cream. 
De bezetting luidde: Harrie Schilders 
zang, Hans Hendrich ritmegitaar/
zang, Lex Teurlings solo gitaar, Toon 
Segers bas en Frans van de Camp 
drums/zang. De band ging in 1969 uit 
elkaar maar kwam, na enkele reünies, 
begin deze eeuw op het idee om weer 
samen te gaan spelen en sindsdien 
wordt er driftig gerepeteerd en opge-
treden. De oorspronkelijke bezetting is 
nog hetzelfde, uitgebreid met zangeres 
Kootje Schilders. De Stews spelen nog 
steeds de muziek waar ze mee begon-
nen, aangevuld met nummers van later 
datum. Aanvang 14.30 uur, vrij entree.

Positief toekomstperspectief centraal

De Scheidingsplanner 
herpositioneert zich
De Scheidingsplanner, de grootste landelijke vereniging van gediplomeer-
de Scheidingsdeskundigen, heeft een nieuwe positionering met een nieu-
we missie, pay-off, beeldtaal, huisstijl en campagne. Met de aangescherpte 
dienstverlening wil de organisatie niet alleen een scheiding afwikkelen, 
maar juist ook meer aandacht gaan schenken aan de periode die na de 
scheiding komt: een nieuwe toekomst. Want scheiden betekent volgens de 
Scheidingsplanner niet alleen een einde, maar juist ook een nieuw begin. 
Dit is een meer eigentijdse en moderne kijk op scheiden. 

Scheiden?

Mijn nieuwe toekomst 
begin ik met een passend

ouderschapsplan.

Voor onze dochter hebben
we het nu ook goed
geregeld.

Goed geïnformeerd en 
gedegen voorbereid uw 
scheidingstraject instappen.

Vraag direct het gratis 
scheidingsboekje aan 
via onze website.

Eindhoven
Parklaan 81, 5613 BB Eindhoven
T 0800-scheiden (0800-7243433)
eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

Nieuwe pay-off: 
Plan je nieuwe toekomst
De Scheidingsplanner biedt professio-
nele en betrouwbare hulp bij schei-
ding. Vanuit financiële expertise 
begeleidt de scheidingsplanner het 
scheidingsproces op een betrokken 
manier van A tot Z. Voorheen werd 
vooral stilgestaan bij de scheiding zelf, 
het verdriet dat daarbij komt kijken en 
het ontvlechten van de juridische en 
financiële situatie. Maar het leven na 
de scheiding wordt steeds belangrijker 
in het afhandelen van de juridische & 
financiële situatie. In een nieuwe, fris-
se huisstijl gestoken, regelt de Schei-
dingsplanner anno nu niet alleen een 
scheiding, maar biedt daarbij ook een 

nieuw, positief toekomstperspectief. 
Daarom is ook gekozen voor de on-
dertitel ‘plan je nieuwe toekomst’ en 
een positievere beeldtaal.
Volgens de Scheidingsplanner kan 
meer (positieve) aandacht voor deze 
nieuwe start al tijdens het scheidings-
proces een deel van de onzekerheid 
wegnemen. En dat uit zich in de werk-
wijze van de Scheidingsplanner: aan-
dacht voor het verleden, werken in het 
nu, maar met oog voor de toekomst. 
www.scheidingsplanner.nl

Finale tweede 
Groot Augdictee 
Op donderdag 12 november doen 26 
leerlingen uit groep 8 van 17 basis-
scholen mee aan het tweede Groot 
Augdictee van het Augustinianum. 
Even zoveel scholen hebben tijdens 
de Kinderboekenweek voorrondes 
gehouden en selecteerden zo hun 
kandidaat voor de grand finale op de 
Eindhovense middelbare school.

De finalisten maken, net als tijdens de 
voorronde, een dictee dat is geschre-
ven door de schrijver van het Kinder-
boekenweekgeschenk Simon van der 
Geest. Tijdens de finale leest hij het 
dictee voor. Simon van der Geest over 
het schrijven: “Het leuke aan schrijven 
is dat je zelf een wereld kunt oproepen 
die tot leven kan komen. Door goed 
om me heen te kijken krijg ik inspira-
tie en ik heb altijd een schriftje bij me 
waarin ik aantekeningen maak.”
Rector Maarten de Veth van het Au-
gustinianum verheugt zich al op de 
komst van de finalisten: “Het belooft 
een spannende, maar bovenal leuke 
middag te worden!”
Donderdag 12 november, 14.00 uur Au-
gustinianum, Van Wassenhovestraat 
26, Eindhoven.

Omzien naar elkaar     
in Nuenen
Het is nu bijna een jaar geleden dat de gemeente verantwoordelijk werd 
voor alle zorgvragen van haar burgers: WMO, jeugdzorg, thuiszorg, ver-
pleegzorg. Tot voor kort was deze een door de AWBZ verzekerd recht, maar 
nu moet het door de gemeente worden betaald. 

En dus zijn de spelregels veranderd. 
Of er recht is op zorg en door wie die 
in welke mate moet worden gegeven, 
beoordeelt de gemeente. Het keuken-
tafelgesprek. Het Centrum voor Maat-
schappelijke Deelname (CMD) is 
ingericht als centraal loket. Geen indi-
catie meer door zorgprofessionals, 
maar door ambtenaren. En niet altijd 
meteen hulp door professionals, maar 
een veel groter beroep op eigen kracht 
en de eigen omgeving. Grote verande-
ringen dus.

Het CDA is zeer benieuwd hoe deze 
transitie in Nuenen is verlopen. En wie 
kan dat beter vertellen dan de mensen 
die zorgvragen hebben, kortom u. 
Wordt u snel en adequaat geholpen? Is 
het CMD ter zake kundig? Hoe wor-
den de keukentafelgesprekken erva-
ren? Wat gaat er goed en wat gaat er 
fout? Vragen die moeten helpen om 
een goed beeld te krijgen. 
Op 9 november aanstaande om 19.30 
uur wil het CDA tijdens een openbare 
bijeenkomst graag uw mening horen 
en feitelijke informatie verzamelen. U 
bent van harte welkom in de tekenzaal 
van het voormalige CAN (nu Van 

Goghatelier Nuenen) op de eerste eta-
ge in Het Klooster. De gemeenteraads-
fractie van het CDA zal, gewapend 
met uw feiten en bevindingen, met be-
trokkenen hierover in gesprek kunnen 
gaan, waar nodig vragen stellen en be-
vindingen, ook de positieve, terugkop-
pelen. Immers, samen met het college, 
zijn we verantwoordelijk voor de juis-
te hulp. Het is het belang van ons al-
len. Dus, als u problemen ervaart bij 
het vragen van of krijgen van hulp, laat 
dat dan weten aan het CDA. 

Daarnaast wil het CDA deze avond ge-
bruiken om u feitelijk informatie te 
geven over vluchtelingen en asielzoe-
kers in Nuenen. Er bestaan zoveel 
misvattingen en onjuiste beelden over 
de manier waarop asielzoekers wor-
den behandeld dat het de discussie 
over dit vraagstuk volledig vertroe-
beld. Dat is voor niemand goed. Daar-
om zullen op die avond vrijwilligers 
van vluchtelingenwerk de feiten ver-
tellen en de fabels de wereld uit hel-
pen.
Voldoende reden dus om op 9 novem-
ber naar deze openbare CDA bijeen-
komst te komen. Van harte welkom. 

 



Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
op zaterdag 31 oktober

op zaterdag 7 november 

op zaterdag 14 november 
 

tussen
10.00 en 15.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
op zaterdag 31 oktober

op zaterdag 7 november 

op zaterdag 14 november 
 

tussen
10.00 en 15.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Speciaal voor u organiseren wij daarom op een aantal 
dagen een inloopspreekuur waar wij u gratis van advies 
voorzien. 

Wij kunnen een second opinion uitvoeren op uw jaarstukken 
en u adviseren op het gebied van salarissen, de financiële 
administratie, fiscale en bedrijfseconomische zaken.

Ook de wettelijke controle van uw jaarrekening kunnen wij 
voor u verzorgen tegen beduidend lager kosten dan de
alom bekende en grotere accountantskantoren.

Bent u toe aan een frisse blik op deze gebieden. Kom dan 
langs voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek tijdens 
onze inloopdagen. 

T 040 - 280 93 33    F 040 - 280 93 34
E info@dommeldael.nl    I www.dommeldael.nl
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Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
van maandag 27 t/m 
vrijdag 31 oktober 

tussen 
19.00 en 22.00 uur

en zaterdag 1 november 

tussen
10.00 en 14.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Speciaal voor u organiseren wij daarom op een aantal 
dagen een inloopspreekuur waar wij u gratis van advies 
voorzien. 

Wij kunnen een second opinion uitvoeren op uw jaarstukken 
en u adviseren op het gebied van salarissen, de financiële 
administratie, fiscale en bedrijfseconomische zaken.

Ook de wettelijke controle van uw jaarrekening kunnen wij 
voor u verzorgen tegen beduidend lager kosten dan de
alom bekende en grotere accountantskantoren.

Bent u toe aan een frisse blik op deze gebieden. Kom dan 
langs voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek tijdens 
onze inloopdagen. 

T 040 - 280 93 33    F 040 - 280 93 34
E info@dommeldael.nl    I www.dommeldael.nl

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
op zaterdag 31 oktober

op zaterdag 7 november 

op zaterdag 14 november

tussen
10.00 en 15.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Als ondernemer bent u steeds meer tijd kwijt aan zaken 
waar u eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt zijn...

zaken die afleiden van het ondernemen...

...u bent immers ondernemer geworden vanwege uw 
passie voor uw vak...

maar wij kennen ook zo onze passies...
en nemen u graag zorgen uit handen.

INLOOPDAGEN 
VOOR 

ONDERNEMERS

u bent van 
harte welkom

 
op zaterdag 31 oktober

op zaterdag 7 november 

op zaterdag 14 november 
 

tussen
10.00 en 15.00 uur

Mierloseweg 16 
te Geldrop

ingang aan de achterzijde

(Johan Peijnenburgweg)

Komt dit niet uit? 
Een afspraak maken mag ook!

Uw cijfers, onze passie!

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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.

Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

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,-

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

wijk Het Puyven, Nuenen
(± 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
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22ste Veldronde 
(VTT) van Stiphout 
Tourclub Stiphout (TCS) organiseert 
op zondag 15 november 2015 de 
22ste editie van de veldronde. Deze 
tocht voor mountainbikers gaat 
over volledig uitgezette en uitge-
pijlde routes in de Stiphoutse bos-
sen met afstanden van 30/43 of 50 
kilometer, met de beklimming van 
de ‘Schietberg’.

Op de pauzeplaats nabij kasteel Croy 
is er soep, thee en koek voor de deel-
nemers. Met vuurkorven, hangtafels 
en een gezellig muziekje op de achter-
grond zullen de deelnemers even kun-
nen bij(tanken) om vervolgens weer 
verder te gaan.

Vertrek en aanmelden op de dag zelf 
tussen 08.30 uur en 10.00 uur. Vol-
doende parkeerruimte voor de fiets 
met toezicht op het terrein. Start: 
HAC-kantine op Sportpark Molenven, 
C.A.V. Weg 4, Helmond. Kosten € 5,- 
per deelnemer, NFTU-leden € 4,- per 
deelnemer. Jongeren onder 16 jaar gra-
tis. Voor NFTU-leden is er een scan & 
go inschrijving met pasje. Aan de fi-
nish is een afspuitplaats en gelegen-
heid om te douchen. 
Zie ook www.tcstiphout.nl

Dames RKGSV - SBC 4-0
Na de overwinning van vorige week op Unitas, was het afgelopen zondag 
voor het dameselftal van RKGSV de zaak om deze goede lijn vast te houden. 
Dat is gelukt! Dankzij een overtuigende 4-0 winst tegen SBC VR1 is RKGSV 
VR1 weer drie punten rijker.

De wedstrijd begon met een dominant 
SBC. Na vijf minuten kwam Son één 
op één met keeper Michelle van den 
Boogaard, maar Michelle wist een 
vroege achterstand te voorkomen. 
Toch bleek al snel Gerwen de betere 
ploeg te zijn en de 1-0 leek in de lucht 
te hangen. Karlijn Janssen deed een 
poging om de openingstreffer voor 
Gerwen te maken, en daarna kwam 
Inge Janssen in de mogelijkheid om te 
scoren. Zij verzuimde echter een hoek 
te kiezen en maakte het de keeper van 
Son daardoor te makkelijk. In haar 
herkansing door een goede voorzet 
van Manon Smits raakte Inge de bal 
verkeerd en bleef het 0-0.

RKGSV verkreeg in de 30e minuut 
twee corners waarvan de tweede werd 
benut: 1-0. Deze goal leek Gerwen 
vertrouwen te geven, want in de 38e 
minuut verscheen ook de 2-0 op het 
scorebord. Deze kwam voort uit een 
voorzet van Inge Jansen op Karlijn, die 
de bal in de rechterhoek van het doel 
plaatste. 

In de tweede helft aasde RKGSV op de 
3-0, maar de Sonse keeper wist de bal 
van Manon Smits knap weg te tikken. 
Het verzoek van de Gerwense trainer 
aan Inge Janssen om in de rust de 
spreekwoordelijke schoenendozen van 
haar voetbalschoenen te halen bleek 
de gouden tip: in de 50e minuut liet In-
ge Janssen weer haar oude vorm zien 
door de 3-0 binnen te schieten.
In de 61e minuut liet SBC toch weer 
even haar tanden zien. Keeper Michel-
le hield haar doel echter schoon. Even 
was het de vraag of ze dat zou houden, 
toen in de 63e minuut een Gerwense 
overtreding in het eigen strafschopge-
bied werd bestraft met een penalty. 
Maar waar Michelle vorige week haar 
klasse liet zien door een penalty te 
stoppen, lukte dat haar nu weer.
De volgende wedstrijd zal zondag 15 
november om 12.00 uur in Eindhoven 
plaatsvinden tegen RPC VR1. Op dit 
moment staat RPC bovenaan in de 
competitie en RKGSV op de tweede 
plek, dus het belooft een spannende 
wedstrijd te worden!

Wederom lukte het de Gerwense keeper Michelle van den Boogaard om een penalty te 
stoppen. (Foto: Joske van der Horst)

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

wijk Keizershof, Nuenen
(± 190 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

Rikken bij de Supportersclub 
RKSV Nuenen 

Wettenaar   
Piet van Genugten 
op herhaling
Afgelopen vrijdag werd er weer ge-
rikt bij de supportersclub van de 
RKSV Nuenen, ook deze week kan de 
organisatie met een tevreden blik 
terug zien op een geslaagde avond, 
met een goede opkomst en met 
weer enkele nieuwe deelnemers.

De winnaar van vorige week Piet van 
Genugten deed het deze week nog 
eens dunnetjes over en liet zien dat hij 
in uitstekende vorm verkeert. Voor de 
pauze moest hij nog genoegen nemen 
met een derde plaats maar na de pauze 
liet hij er geen gras over groeien en 
werd met 90 punten voor de tweede 
maal winnaar en mocht de eerste prijs, 
een mooie waardebon, in ontvangst 
nemen.
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 Bernard de Louw 
die de pauze inging als leider met een 
score van 59 punten maar dit bleek op 
het einde niet voldoende te zijn voor 
de verdeling van de bovenste plaatsen.
De hoofdprijs bij de loterij een waar-
debon werd deze week gewonnen 
door Gerard van Orsouw.

Uitslag vrijdag 30 oktober 2015. 
 1 Piet van Genugten 90 punten
 2 Wil Marquenie  75 punten
 3 Jan Bertelink  62 punten
 4 Noud Leenders  61 punten
 5 An Arts  61 punten
 6 Bernard de Louw 59 punten
 7 Gerard Sanders  53 punten
 8 Nellie de Louw  52 Punten
 9 Frits Rooijakkers 49 punten
10 Antoon Hurkmans 44 punten

Vrijdag 6 november 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.

IVN Laarbeek  
gaat naar de 
Bundertjes 
Laarbeek heeft mooie grensgebie-
den, die net binnen de gemeente 
liggen, maar verschillende liggen 
net buiten het grondgebied van de 
gemeente, zoals de Grotelse Hei, de 
Hei en het Lijnt, de Mosbulten etc. 
Ook de Bundertjes in Helmond is 
zo’n gebied. Je denkt dat je nog in 
Aarle-Rixtel bent, maar eigenlijk 
ben je al in Helmond.

Deze keer gaat de tocht naar de Bun-
dertjes. De wandeling is op zondag 8 
november van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
De startplaats is niet bij Peterhof, maar 
een stukje verderop, namelijk op het 
punt waar de Aarle-Rixtelse Havenweg 
overgaat in de Helmondse Kanaaldijk 
Noordoost. Hier begint de Janus Meu-
lendijkspad, die in de volksmond Koei-
enpad wordt genoemd. Hier zal de 
wandeling beginnen. Het is een drassig 
gebied, dus zijn laarzen aanbevolen.

Zanggroep Cascade in Het Klooster
2015 is een jubileumjaar voor Zanggroep Cascade uit Eindhoven. 30 Jaar ge-
leden zijn ze begonnen als Jongerenkoor Cascade. Hun eerste optreden was 
het verzorgen van de liederen tijdens een kerkdienst. 30 Jaar later verzorgen 
ze als Zanggroep Cascade een avondvullend programma in Het Klooster. 

Op dit moment hebben ze zo’n 40 en-
thousiaste leden in de leeftijd van 30-66 
jaar, waaronder zelfs nog 3 leden van het 
1e uur! Natuurlijk laten ze dit jubileum 
niet ongemerkt voorbij gaan. Na een uit-
verkocht ‘Klooster’ in 2014, nodigen ze 
nu graag iedereen uit op hun ‘Celebrati-
on!’ om samen hun jubileum te vieren. 
Het belooft een leuke, gezellige, muzika-

le voorstelling te worden die u zeker niet 
mag missen! Deze concerten vinden 
plaats op zaterdag 7 november (20.15 
uur) en zondag 8 november (14.30 uur). 
De entree is € 10,- (incl. 1 consumptie) 
en een deel van de opbrengst gaat naar 
het Jeugd Cultuur Fonds Eindhoven. 
Kaartjes zijn te bestellen via www.het-
klooster.org. www.zanggroepcascade.nl 

Pluk de dag
Het zal je maar gebeuren, zit je als oudere heerlijk wat te dutten, springt er 
opeens een groep kinderen voor je neus rond, zingend over ‘Wakker worden, 
wakker worden’. Zo ongeveer begon dit onderdeel van de jubileumviering 60 
jaar KBO in Nuenen op zondagmiddag 1 november in de theaterzaal van Het 
Klooster. Een productie van DVS, de Vrolijke Samenzang, het groot gemengd 
KBO koor, samen met Het Kinderkoor en musicalgroep Kapsones.

Het publiek werd via een bezoek aan 
opa en oma, een verkleedkist, twee 
motten en liedjes uit de oude doos 

meegevoerd op een wandeling door 
het bos. Natuurlijk waren er sportieve 
padvinders en begon het ook nog te re-

(Foto: Petra van Laarhoven)

Natuurwerkdag 
Knotgroep 
IVN-Nuenen 
Zaterdag 7 november organiseert 
LandschappenNL weer de Natuur-
werkdag, de grootste vrijwilligers-
actie in het groen. Vorig jaar deden 
er meer dan 14.000 mensen mee, en 
ook dit jaar worden er weer duizen-
den mensen verwacht die hun han-
den uit de mouwen steken om het 
landschap een opknapbeurt te ge-
ven. Ook u kunt deelnemen!

Ook dit jaar organiseert de Knotgroep 
van het IVN-Nuenen een werklocatie 
en wel het tweede gedeelte van het 
mooiste knotlaantje in de gemeente, 
Het Achterbos/Rietmussen. Een veel 
gebruikte wandelroute die mooi moet 
blijven, dus werk aan de winkel.
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 Nuenen wordt door de natuur-
werkgroep van het IVN een knotdag 
georganiseerd. Ze gaan de knotwilgen 
een geplande onderhoudsbeurt geven. 
Want worden ze verwaarloosd dan is 
het einde van zo’n knotwilg inzicht. Er 
is werk voor ieder en op alle niveaus 
van licht tot wat steviger zaagwerk.
We starten om 09.00 uur vanaf hoek 
Soeterbeekseweg en Boord.

Meedoen en aanmelden 
Wil jij er ook bij zijn op de Natuurwerk-
dag 2015? Kijk dan voor meer informa-
tie over locaties en aanmelden op www.
natuurwerkdag.nl. Per locatie is er een 
beperkte deelname mogelijk. Dus meld 
je snel aan! Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met j.kempers 
040-2836323 of j.kempers@onsnet .nu

Ierse muziek in het Nuenense Park
De 5e editie van het Iers Sessie Festival Nuenen speelde zich af op zes loca-
ties. Van Dorpsboerderij de Weverkeshof tot vijf horecazaken rond het Park. 
Traditionele Ierse liederen en instrumentaaltjes waren te horen in Ons Dorp, 
Auberge Vincent, Bar Van Gogh, Goesting en café Schafrath. En dankzij het 
prachtige herfstzonnetje ook nog eens in het Park en op de terrassen. 

Luistermuziek, ballades, volksliedjes 
en zeemansliederen. Er waren veel 
muzikanten en ook aardig wat publiek. 
Het zesde Iers Sessie Festival in Nue-
nen is op de eerste zondag van novem-
ber volgend jaar. En belangstellende 

muzikanten en luisteraars kunnen ie-
dere tweede zondag van de maand te-
recht in de Weverkeshof voor Ierse 
sessiemuziek. Maandelijks is het op 
wat kleinere schaal dan afgelopen zon-
dag, maar zeker ook gezellig.

Op het Goesting-terras was het goed toeven…… (foto Cees van Keulen)

genen. Je zou er honger van krijgen en, 
hup, daar kwamen de koks met mut-
sen, pollepels en heerlijke gerechten. 

Pauze, tijd voor een hapje en een 
drankje.

Na de pauze werd het een stuk vrolij-
ker, met muzikanten, instrumenten en 
kinderen die zongen “Ik heb iets?” Via 
Kapsones werden het allemaal vrien-
den en gingen alle drie de muziek-
groepen samen op weg “Ga nou maar 
gewoon”. Dat was niet aan doven-
mansoren gezegd: “Opzij, opzij, we 
hebben vreselijke haast” en dorst ge-
kregen! Dat was het daverende sluit-
stuk van de presentatie.

DVS bedankt de regisseur Elly Dijstel-
bloem, de technici, de maker van de 
videopresentatie en alle anderen. Zon-
der hun inzet zou deze middag niet die 
ervaring zijn geworden waar het jubi-
lerende KBO Nuenen en alle andere 
belangstellenden met plezier op terug 
kunnen kijken.

Ook in de nazit op Plein van Het 
Klooster bleef het nog een hele tijd erg 
gezellig. 
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Slaapcentrum.
bijzonder sterk.
Uitgeslapen wakker worden. Hoe heerlijk is dat? 
Toch is het lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Slaapstoornissen vormen al jaren een groeiend 
probleem. Soms heeft de partner er meer last 
van dan degene die er aan lijdt. De oorzaken van 
slaapstoornissen lopen erg uiteen; van slaapapneu 
(85%) tot onrustige ledematen. Ons Slaapcentrum 
verricht al ruim 10 jaar slaaponderzoek en behaalde 
vorig jaar voor de derde keer op rij de hoogste 

klanttevredenheidsscore. Daar zijn we trots op. 
Maar belangrijker nog: wij zoeken met onze 
patiënten graag naar de oorzaak en naar een 
oplossing zodat zij weer uitgerust wakker worden. 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen helpen om 
zich weer fit te voelen zodat zij vol energie alles uit 
dag kunnen halen. Anna. Liefde voor leven.

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

Slaapproblemen?
Steeds meer mensen leiden aan slaapstoornissen. De oorzaken kunnen 
heel divers zijn. 

In het slaapcentrum van het St. Anna 
Ziekenhuis ervaren ze regelmatig hoe 
dankbaar mensen zijn als ze een op-
lossing krijgen aangereikt voor hun 
slaapprobleem. Sommigen voelen 
zich echt herboren. Ze worden einde-
lijk weer uitgerust wakker en hebben 
meer energie. Het slaapcentrum ver-
richt al ruim tien jaar slaaponderzoek 
en behaalde vorig jaar voor de derde 
keer op rij de hoogste klanttevreden-
heidsscore van de ApneuVereniging. 

Slaaponderzoek 
Voor een slaaponderzoek kom je 
vroeg in de avond naar het zieken-
huis, zodat je zo min mogelijk werk-
verzuim hebt. Je blijft een nacht in het 

ziekenhuis slapen. Om uit te zoeken 
wat er precies aan de hand is, wordt 
tijdens het slaaponderzoek gekeken 
naar oogbewegingen, kinspierbewe-
gingen, hersenactiviteit, saturatie, 
hartactiviteit, beenspierbewegingen, 
houding en snurken. Daarnaast wordt 
op drie plaatsen (neus, borst en buik) 

de ademhaling gemeten. In 85% van 
de gevallen gaat het om een vorm van 
slaapapneu. Apneu betekent letterlijk 
'niet ademen'. In 15% betreft het een 
andere slaapstoornis; zoals ‘night ter-
ror’ (waaronder nachtmerries), ‘REM 
behaviour disorder’ (waarbij de nor-
male spierverslapping tijdens de REM-
slaap wordt verstoord) en ‘periodic 
limb movement disorder’ (bewegingen 
van ledematen tijdens de slaap). 

Slaapcentrum St. Anna Ziekenhuis
Met een verwijzing van de huisarts 
kun je bij het St. Anna Ziekenhuis 
binnen enkele weken terecht voor een 
slaaponderzoek. Bel voor meer infor-
matie met 040 - 286 4871. Of kijk op: 
www.st-anna.nl/slaapcentrum

 

Piet en Lenie Sanders    
50 jaar getrouwd
Op donderdag 5 november zijn Piet en Lenie Sanders 50 jaar getrouwd. Een 
vriendschap met Lenie’s broer bracht Piet zijn grote liefde. De liefde tussen 
de twee is langzaam gegroeid. 

Piet kwam destijds al 4 jaar over de 
vloer bij het gezin Peerenboom omdat 
hij bevriend was met Lenie’s oudere 
broer Toon. De boezemvrienden 
maakten vele uitstapjes op de brom-
mer, gingen zelfs eens samen op va-
kantie naar Duitsland met de tent 
achterop. Toen Lenie’s broer in Breda 
verbleef, was het een vanzelfsprekend-
heid dat ze hem samen bezochten. Le-
nie achterop bij Piet, door weer en 
wind met haar armen stevig om hem 
heen geslagen. Voor Piet was zij in-
middels veel meer gaan betekenen 
dan alleen maar het kleine zusje van. 
Het was dan ook niet vreemd dat hier-
uit een mooie liefde ontstond. 

Piet werkte toen bij De Vries Robbé, 
een staalconstructiebedrijf in Gorin-
chem. Hij bouwde roestvrij stalen en 
aluminium constructies zoals de mar-
kante schoorstenen op het Piazza plein 
in Eindhoven. Lenie droeg haar steen-
tje bij als gezinshulp en naaide wiegen-
bekleding. Ze trouwden in 1965 toen 
Lenie 21 was en Piet 28 in het kerkje 
van Nederwetten. En ’s avonds liep het 
dorpje uit voor het feest in Feestzaal 
Coolen. Na het feest liepen ze hand in 
hand door de sneeuw naar hun eerste 
eigen huisje. Dit was gevestigd in de 
verbouwde oude school in de Zand-
straat. Een jaar later werd hier hun 
dochter Rianne geboren. De kinder-
wagen was duurder dan de gezinsauto, 
een DKW36. Er was slechts één smetje 
op hun prille relatie, Piet was vanwege 
zijn werk in de montage hele weken 

van huis. Naar Arnhem, Groningen, 
Brussel en Hoofddorp. En aangezien 
men toen nog niet de mobiliteit van nu 
had, ging je als monteur in de kost bij 
een gastgezin. Het stel loste het gemis 
aan elkaar op door het schrijven van 
liefdesbrieven, soms wel 2 per week. 
Na 2 jaar verhuisden ze naar Nuenen 
waar in 1970 hun zoon Henri-Jan werd 
geboren. Een groter contrast tussen de 
2 geboortes was niet denkbaar. Hun 1e 
kindje lag met handschoentjes in het 
wiegje want er was nog geen centrale 
verwarming, bij de geboorte van hun 
2e was het zomers warm. In Nuenen 
had het stel duidelijk kun plekje ge-
vonden want tot op de dag van van-
daag wonen ze met bijzonder veel 
plezier nog steeds op hetzelfde adres. 

Trouwfoto uit 1965

Vakantie in Monschau.

Informatiebijeenkomst 
‘Dementie, óók onze zorg!’
 
Voortdurend zoeken naar de portemonnee, zich afvragen hoe de buurman 
heet, of de weg niet meer weten naar het eigen huis. Opeens liggen dage-
lijkse dingen niet meer op hun plek en het normale ritme schijnt verstoord. 
Dat geeft een angstig gevoel. Onbegrijpelijk, zowel voor de persoon zelf als 
voor zijn partner. Wat is er aan de hand? 

Vergeetachtigheid overkomt iedereen. 
Maar regelmatig terugkomend geheu-
genverlies, angstig worden om kleine 
dingen en voortdurend zoeken naar 
dagelijkse spullen geeft onbehagen. 
Deze symptomen kunnen duiden op 
beginnende dementie. Waar krijgt u 
hulp bij het omgaan met dit vreemde, 
ongekende gedrag? Niet alleen voor 
bezorgde ouderen maar voor alle ou-
deren en hun directe omgeving, is het 
belangrijk om vroegtijdig inzicht te 
krijgen in ongewone signalen. Erken-
ning dat er iets ongewoons aan de 
hand is, voorkomt ongewilde irritaties 
en angstgevoelens.

Om de vragen hierover te beantwoor-
den organiseert de Seniorenraad 
Nuenen met de gezamenlijke oude-
renbonden, de Alzheimer afdeling 
Zuidoost Brabant, en de gemeente 
Nuenen c.a. deze informatieavond. 
Dit als deel van het project, dat in alle 

Brabantse Gemeenten wordt georga-
niseerd, en mede wordt gesubsidieerd 
door de provincie Noord-Brabant. 
 
Na een welkomstwoord van wethou-
der Paul Weijmans zal Jan Pothof, pro-
vinciaal voorlichter, een presentatie 
geven en een video tonen, en na een 
pauze volgt een paneldiscussie met 
een aantal deskundigen die op dit ter-
rein werken in Nuenen. 
De zaal is een half uur voor aanvang 
geopend. De locatie is rolstoel-toe-
gankelijk, de toegang is gratis. De 
bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. 

Laat u voorlichten en zorg dat u er iets 
van afweet. Waar kan ik (als dat nodig 
is) met mijn vragen naartoe en wan-
neer en hoe kan hulp geboden wor-
den. Alle reden om u bijtijds te laten 
informeren. Kom en praat mee!
Woensdag 18 november om 19.30 uur 
in de Raadzaal van Het Klooster.

Oranje Fonds zoekt    
250 maatjes in Noord-Brabant
Vanaf deze week voert het Oranje Fonds drie weken lang campagne om sa-
men met 25 Brabantse maatjesinitiatieven veel nieuwe vrijwilligers te vin-
den. Samen zoeken zij naar mensen die als maatje, mentor of coach graag 
iets voor iemand willen betekenen. Uit onderzoek blijkt dat 8 procent van 
de Nederlanders, ruim 1 miljoen mensen, een maatje zou willen hebben. Er 
zijn dus veel vrijwilligers nodig. Dat komt goed uit, want 1 op de 5 Neder-
landers zou best een maatje voor iemand willen zijn. Mensen kunnen el-
kaar vinden via maatjesprojecten in hun buurt op www.ikwordmaatje.nl.
 
Maatjes zijn vrijwilligers die iemand 
gedurende langere tijd een steuntje in 
de rug bieden. Dat kan zijn om diege-
ne te helpen bij het leren van nieuwe 
vaardigheden, het opdoen van nieuwe 
kennis of door het bieden van sociaal 
contact. 
 
Sinds 2006 zet het Oranje Fonds zich 
extra in voor de vele maatjes-, mentor- 
en coachprojecten in het land. Ronald 
van der Giessen, directeur Oranje 
Fonds, vertelt: “Er zijn ontzettend veel 
verschillende soorten maatjesinitiatie-
ven. Die diversiteit maakt dat er altijd 
iets is dat past bij wat iemand goed kan 
en leuk vindt om te doen. Of je nu houdt 
van hardlopen, er liever op uit gaan met 
iemand die veel thuis zit of juist goed 

bent in orde scheppen in administratie-
ve zaken. Met zijn allen kunnen we echt 
het verschil maken. Geïnteresseerden 
vinden op www.ikwordmaatje.nl een 
project dat bij hen past. ”
 
Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 
7.500 sociale initiatieven in Nederland 
en het Caribische deel van het Konink-
rijk. Het afgelopen jaar ondersteunde 
het met € 27,4 miljoen initiatieven die 
ervoor zorgen dat mensen elkaar ont-
moeten, minder eenzaam zijn, begrip 
krijgen voor elkaar en zich inzetten 
voor een ander. Door een extra bijdra-
ge uit het Postcode Loterij Vrijwilligers 
Fonds kan het Oranje Fonds de cam-
pagne Maatjes Gezocht blijven voeren. 
www.ikwordmaatje.nl

Jong Leven  
houdt   
openbare   
repetitie 
Op dinsdag 10 november om 
20.00 uur houdt Drumfanfare 
Jong Leven een openbare repe-
titie in Gemeenschapshuis D’n 
Heuvel in Gerwen.

De openbare repetitie is bedoeld 
als kennismaking met muziek voor 
jong en oud en een gezellige Drum-
fanfare. Tijdens de openbare repe-
titie zal Drumfanfare Jong Leven u 
enkele nummers ten gehore bren-
gen en ziet u een Drumfanfare 
eens van een andere kant.

U bent van harte uitgenodigd voor 
deze openbare repetitie! 

Mail naar secretariaat@drumfan-
farejongleven.nl en voor meer in-
fomatie kunt u kijken op:
www.drumfanfarejongleven.nl
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Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur 
in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak goed bij heel uiteen-
lopende pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl
Deze column verschijnt iedere twee weken.

Dokter Lieveld vertelt...

Pijn: zit vaak NIET ‘tussen je oren’
 
Chronische pijn is een pijn, die al langere tijd bestaat. De oorzaak van die 
pijn is vaak niet duidelijk, ook niet na uitgebreide onderzoeken. We noe-
men dit onbegrepen chronische pijnklachten. Soms is de oorzaak van de 
pijn wel bekend, maar de pijn is niet goed te behandelen. Dit zijn de begre-
pen chronische pijnklachten.
 
Veel mensen met chronische rug-, nek-, schouder-, hoofdpijn- of reumatische 
klachten krijgen vaak te horen dat ze: ‘met de pijn moeten leren leven.’ Zij zijn 
hier vaak boos, teleurgesteld of verdrietig over. 

Zo ook mevrouw Nibbeling (gefingeerde naam). Mevrouw was midden dertig, 
moeder van drie kinderen en lerares op een basisschool. Al 5 jaar had ze last van 
pijn aan haar rechterpols. Vooral ’s-avonds was de pijn: ‘niet om te hebben.’

In het begin had ze alleen in de herfst en winter veel klachten. Maar gaandeweg 
bleef de pijn continu bestaan. De pijn breidde zich uit naar haar ellebogen, knie-
en, rug, voeten en tenen. Ze kreeg meer en meer last van ochtendstijfheid en 
startpijn. Schriften uitdelen, op het bord schrijven, nakijken: alle bewegingen 
deden zeer. 
 
De onderzoeken in het ziekenhuis wezen niet uit, welke ziekte haar parten 
speelde. Er was ‘niets aan te tonen.’ Ze hoorde deze boodschap als: ‘eigenlijk 
mankeert u niets’… Dit was voor haar teleurstellend en onacceptabel. 
 
Zoekend naar een oplossing, kwam ze bij mij terecht. Zoals bij iedere patiënt 
trok ik 1,5 tot 2 uur uit voor een uitgebreid onderzoek en de eerste behandeling. 
Ik constateerde vooral heel pijnlijke, steriele ontstekingen in tal van gewrichten.

Omdat ze de naaldjes toch wel griezelig vond, gebruikte ik alleen naaldloze 
technieken, als laseracupunctuur, acupressuur en elektro-acupunctuur. Me-
vrouw ervaarde in de loop van de eerste zes behandelingen dat de pijn steeds 
minder werd. Ze kon weer boodschappen doen, afwassen en naar school fiet-
sen. Vervolgens wilde ze dat ik doorging met behandelen tot alle ontstekings-
pijnen verholpen waren. Dat was na een week of zes. 
 
We zijn nu jaren later. In de herfst spelen de pijnlijke ontstekingen soms weer 
op. Dan komt ze langs voor enkele ‘onderhoudsbehandelingen’, zoals ze die 
noemt. Waardoor ze normaal en zonder pijn kan blijven functioneren. 

NMK en De Vooruitgang

Pieter Fitters Jaarconcert
Op zaterdag 21 november is het traditionele Pieter Fitters Jaarconcert van 
Het Nuenens Mannenkoor (NMK) in Het Klooster in Nuenen in samenwer-
king met Brassband De Vooruitgang uit Nuenen. 

Het NMK en de Brassband treden bij 
vele activiteiten in en buiten de eigen 
regio regelmatig op. Het NMK treedt 
voor de pauze op met een gevarieerd 
programma, uiteenlopend van werken 
uit de Russisch-Byzantijnse ritus via 
Franse religieuze muziek naar moder-
ne Engelstalige liederen. Na de pauze 
begint de Brassband met een eigen in-
strumentaal programma. Daarna zul-
len NMK en Brassband gezamenlijk 
optreden. Zij zullen de Benedictus van 
Karl Jenkins ten gehore brengen. Het 
NMK staat onder de leiding van Paul 
Hotterbeekx en wordt op de vleugel 
begeleid door Arno ter Burg. De 
Brassband staat onder leiding van Jan 
Koolen. 
Aanvang van het concert is 20.30 uur, 
zaal open 20.00 uur. Ontvangst met 
een kopje koffie of thee met iets lek-

kers en een drankje in de pauze. In de 
pauze worden loten verkocht, trek-
king direct na afloop van het concert.

Toegangskaarten zijn vanaf vrijdag 6 
november verkrijgbaar voor €12,50 per 
stuk bij Crooijmans Mannenmode aan 
de Parkstraat 9/B te Nuenen en op de 
avond van het concert aan de balie van 
Het Klooster. Kaarten bestellen kan via 
nuenensmannenkoor@onsnet.nu. Zie 
ook www.nuenensmannenkoor.nl

Afgelopen zaterdag was de uitvaart 
van onze zeer gewaardeerde collega 
Henk Feith in Het Klooster. Het was een 
heel bijzondere, overweldigende mid-
dag, een afscheidsdienst zoals hij ver-
diend heeft! Henk was geliefd bij 
iedereen, dat blijkt wel uit alle lieve 
woorden die door velen over Henk zijn 
geschreven in het condoleanceboekje.

Henk was het middelpunt van Het 
Klooster en supertrots op het werk dat 
hij hier deed. Een heerlijke medewer-
ker en collega waar je altijd van op 
aan kon. Hij stond klaar voor onze 
huurders, was altijd druk met organi-
seren, regelde het carnaval, feesten, 
partijen, soul-party en ga zo nog maar 
even door. We missen hem…. Zijn flair, 
zijn glimlach, zijn sigaartje, zijn grap-
pen, zijn verhalen, wat hebben we ont-
zettend fijn met jou gewerkt Henk. 
Bedankt Henk!!!

Namens Het Klooster wensen we Jo-
lanthe, kinderen en familie, vrienden 
en kennissen alle sterkte toe die nodig 
is om dit verlies aan te kunnen.

Sinterklaashof viert gewoon Sinterklaas

Sint is er gewoon sint    
en Piet is er gewoon piet
Na zijn officiële intocht in ons land op de televisie op 14 november dit jaar in 
Meppel, begeeft Sinterklaas zich ook dit jaar weer gewoon naar Nuenen om 
zondag 15 november zijn intrek te nemen op Weverkeshof, dat gedurende 
zijn verblijf tot Sinterklaashof is omgedoopt. Sint en De Hoofdpiet hebben 
daar weer ieder hun eigen slaapkamer, de andere Pieten hun werkruimte voor 
het inpakken van alle pakjes en de schimmel Americo staat weer in zijn eigen 
stal. De vaste Sinterklaastentoonstelling is er ook weer te bewonderen.

Sint is natuurlijk niet op Sinterklaas-
hof om er alleen maar te slapen, maar 
zeker ook om er de vele brieven te be-
antwoorden die daar naar toe zijn ge-
stuurd. Want tot 5 december is 
Sinterklaashof ook het enig officiële 
postadres van Sint en Piet in Neder-
land. Daar worden de duizenden brie-
ven en tekeningen bezorgd die 
kinderen uit het hele land hen sturen. 
Alle kinderen waar van het adres be-
kend is en die een postzegel voor een 
antwoord bijsluiten, krijgen van Sin-
terklaas dan een persoonlijke brief te-
ruggestuurd. Belangrijk:
Vergeet niet een postzegel voor het 
antwoord in de enveloppe te doen!
Geen loketfrankeerstrook bijsluiten 
a.u.b., daar kan Sinterklaas helaas niks 
meedoen!
Brieven aan Sinterklaas kunnen niet 
via E-mail worden opgestuurd.
Wil je de brief van Sinterklaas op tijd 
ontvangen, dan moet deze wel vóór 1 
december in de brievenbus gedaan 
zijn. Adres: Sinterklaashof, Postbus 
368, 5670 AJ Nuenen.

Zondag 15 november is de intocht van 
Sinterklaas in Nuenen en is Sint in Het 
Klooster en niet op Sinterklaashof. 
Wel zijn na de optocht Pieten aanwe-
zig. Vanaf zaterdag 14 november is 
Sinterklaashof dus gewoon open voor 
het publiek en dan begint ook de tra-

ditionele tekenactie, de kinderen kun-
nen op Sinterklaashof een tekening 
maken, die ze er vervolgens aan Sin-
terklaas en Piet op de bus doen, waar-
op zij dan een persoonlijke dankbrief 
van Sint en Hoofdpiet ontvangen. 

Bestuur
Het bestuur van Weverkeshof heeft zich 
sinds de aanvang van de ‘Pieten discus-
sie’, vier jaar geleden, op het standpunt 
gesteld om als kleinschalige, laagdrem-
pelige, Brabants gemoedelijke, gastvrije 
vrijwilligersorganisatie, het feest ge-
woon traditioneel te blijven vieren en 
schminkt daarom ook haar Pieten ge-
woon traditioneel bruin. Verder heeft 
het bestuur, ook dat van Sinterklaashof, 
de officiële slaapplaats van Sint en Piet 
in Brabant en het secretariaat van de 
landelijke schrijfactie, besloten om zich 
niet in die ‘Pieten discussie’ te mengen, 
doch zich volledig te concentreren op 
de voortzetting van dit traditionele en 
typisch Nederlandse kinderfeest.

Openingstijden Sinterklaashof:
Maandag van 14.30 uur tot 17.00 uur. 
Dinsdag van 14.30 uur tot 17.00 uur. 
Woensdag van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Donderdag van 14.30 uur tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur.
In die dagen zijn de ochtenden zoals 
altijd gereserveerd voor de kinderen 
van de basisscholen uit de regio.
Zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 
17.00 uur.

Sinterklaas is iedere woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 14.00 uur 
tot 16.30 uur aanwezig. En natuurlijk is 
dan het ‘Pannenkoekenhuisje’ met am-
bachtelijk gebakken pannenkoeken ook 
weer open en krijgen alle kinderen van 
de Goedheiligman of zijn Pieten iets 
lekkers bij hun drankje aangeboden.
Een rustig bezoekmoment met de al-
lerkleinsten: maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag. 
Op donderdag 26 november is Sinter-
klaashof voor het publiek gesloten, dan 
vieren er kinderen met een meervou-
dige beperking samen met de Stichting 
Shamajo hun Sinterklaasfeestje.
Op 5 december vanaf 16.00 uur geslo-
ten. Tijdens de Sinterklaastijd kan op 
de Sinterklaashof helaas niet worden 
gefietst. Ook de zandbak is dan tijde-
lijk dicht.

GLOW ook op Vincentre
Tijdens GLOW wordt het lichtkunstwerk ‘De Hand van Van Gogh’ op het Vin-
centre geprojecteerd. Een unicum, want alle andere GLOW-locaties bevin-
den zich in Eindhoven.

In dit lichtkunstwerk zien we diverse 
schetsen en schilderijen uit Van Goghs 
Nuenense periode tot leven komen. 
Echt tot leven komen. Illustrator 
Cheerted Keo gaat aan de slag met de 
pen van Van Gogh. Zijn analoge uit-
werkingen zijn gefilmd en worden ver-
volgens door kunstenaar Noralie 
digitaal bewerkt en gemixt met de 
prachtige kleuren uit de Franse periode 
van Van Gogh. Bevreemdend en toch 
ook weer niet. Kijk met andere ogen 
naar Van Goghs kunstwerken en her-
ken de grote waarde van de Nuenense 
periode in zijn ontwikkeling. Dichter 
bij Van Gogh kan je niet komen… 
Het GLOW kunstwerk wordt op 7 no-
vember onthuld en is daarna de hele 
week 's avonds voor publiek te bewon-
deren. 

De kunstenaars
Noralie heeft zich gespecialiseerd in 
het ontwerpen van multidisciplinaire 
ervaringen met licht, video en geluid. 
In het Van Gogh Museum heeft zij al 

enkele optredens verzorgd tijdens de 
bekende Vrijdagavondopenstellingen.
Dit jaar maakt zij voor GLOW ook het 
lichtkunstwerk ‘Natuur & Architec-
tuur’, dat op enkele prachtige panden 
in de Poirterslaan wordt geprojec-
teerd. 
Illustrator Cheerted Keo is geboren in 
Cambodja en woont vanaf 1988 in Ne-
derland. Twee totaal verschillende 
culturen, die hem nu in de bevoor-
rechte situatie brengen beide culturen 
te begrijpen.

Nog 2 keer Van Gogh op GLOW
Vanwege het bijzondere Van Goghjaar 
zijn er nog twee lichtkunstwerken langs 
de GLOW-route gemaakt. Pleasant 
Places is de eerste en bestaat uit een 
reeks van digitale schilderijen op de 
grens van letterlijke weergave en ab-
stractie. Kunstenaar Quayola heeft 
daarvoor het landschap van de Proven-
ce gefilmd en vervolgens bewerkt tot 
abstracte en levende beelden.
In het tweede kunstwerk Light Study 
bekijkt de Hongaarse kunstenaar Bor-
dos in het schilderij De Aardappel-
eters wat er gebeurt wanneer het licht 
in het schilderij verandert.

‘De Hand van Van Gogh’, geprojecteerd op 
het Vincentre.

Jong Nederland 
Gerwen viert Sint 
Maarten!
 
Aanstaande woensdag 11 novem-
ber viert Jong Nederland Gerwen 
weer het Sint Maarten feest.

Dit doen ze elk jaar met een lampion-
nen optocht door de straten van Ger-
wen. Alle kinderen mogen aan deze 
gezellige tocht meedoen met hun ei-
gen lampion. Ze verzamelen om 18.30 
uur op ’t Huysven aan de Huikert 35 in 
Gerwen, alwaar de optocht om 18.45 
uur vertrekt. 
Om ongeveer 19.30 uur worden de 
kinderen terug verwacht op ’t Huys-
ven waar, bij een heerlijk vreugde 
vuur, een warme kop chocolade melk 
met gevulde koek klaar staan. 
Tot ziens bij Jong Nederland Gerwen.



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.

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.

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! PUZZELHOEKWeek 45
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5 4 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 deel van Gelderland 6 beweeglijk 11 slee 12 oevergewas 
13 bijbelse figuur 14 en omstreken 16 muziekinstrument 18 bloeiwijze 
20 insect 22 verschoten 23 inkeping 25 vrouwelijk dier 26 grote bijl 27 olm 
28 afgunst 30 jaartelling 31 familielid 33 muggenlarve 35 deo volente 
36 boksterm 38 viervoeter 41 patiënt 45 profeet 47 pausennaam 48 lidwoord 
49 naaldboom 51 droogvloer 53 leerling 55 echtgenoot 56 guit 58 bergpas 
59 gereedschap 60 motorraces 61 contant 63 nobel 65 luitenant 
66 binnenkomst 67 lid v.e. zwerfstam.

Verticaal: 1 onbebouwd 2 soort kabouter 3 voorzetsel 4 pers. vnw. 
5 dagmars 6 zeemacht 7 of dergelijke 8 speelgoed 9 hoofd v.e. moskee 
10 inwendig orgaan 11 huisvuil 15 Russisch gebergte 17 logé 19 reeds 
21 schoorsteenzwart 23 tennisterm 24 keukenkruid 27 idee 29 beddengoed 
32 gravin van Holland 34 haarkrul 37 spook 38 pl. in Italië 39 opschudding 
40 stortbad 41 watersport 42 mager 43 pl. in Noord-Holland 44 traag 
46 jaargetijde 50 man van adel 52 diplomatie 54 riv. in Italië 
55 avondkleding 57 voertuig 59 pers. vnw. 62 selenium 64 zangnoot.
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51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

B U N Z I N G R E S P E C T

O M A D E E M I R A

N R K E E T E D E N U N

N E C E I E P T S I K

N O P S N E E K N U T

D D R A P R R A S V S

I E T V E R B A A L K O U

T M D E L I A A P E L

E E R D W E R G K A R

E N S B E D E S O I R

L T D A M E N A A R G O

A L A M A A T O L E

N E I G I N G E L E G A N T

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

Oplossingen wk 44
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

MIDDENKLASSE

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.

ACUUT
DIERENDOKTER
DOSERING
FOLDER
GROEIMARKT
HEIDE
IBIZA
IDEEEL
KAART
KEREL
KLERK
LUCHTKOKER
NARRIG
OVERPLAATSEN
PILASTER
POEIER
POLLEN
PRIOR
REEDS
SCHEUREN
STAAL
TIPSY
TIRAN
TUNESIE
TWEED
VIOOL
ZEILEN

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

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 43, Mw. M. van den Boom, 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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

TE KOOP: openhaardhout 
inlandse eik € 75,- per m3. 
Voederbieten voor schapen 
en paarden € 10,- per 100 
kg, zelf oogsten. Fam. van 
Baren, Boord 30 Nuenen. 
Tel: 040-2836270.

DROOG OPENHAARD-
HOUT / KACHELHOUT  
Gemengd € 45,- per m3. 
Van particulier (Gerwen). 
Tel. 06 - 53 23 81 97. 
Halen op afspraak. Brengen 
tegen meerprijs mogelijk.

EXPOSITIE VRIJDAG 
6 EN ZATERDAG 7 
NOVEMBER  van 11.00 
tot 17.00 uur. Schilderijen 
naar oude meesters en 
kerststukjes. Franca van 
der Wielen. Larikslaan 11 
Nuenen.

Scheiden?

Mijn nieuwe toekomst 
begin ik met een passend

ouderschapsplan.

Voor onze dochter hebben
we het nu ook goed
geregeld.

Goed geïnformeerd en 
gedegen voorbereid uw 
scheidingstraject instappen.

Vraag direct het gratis 
scheidingsboekje aan 
via onze website.

Eindhoven
Parklaan 81, 5613 BB Eindhoven
T 0800-scheiden (0800-7243433)
eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

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

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

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

Maand november
WSV-wandeling

Zondag 9.00 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 5 november
9.30 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

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
9.00 uur Netwerkspel OpenCoffee Nuenen

Watermolen van Opwetten

Vrijdag 6 november
20.00 uur Speelgoed kienen in Lieshout

 Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout

Vrijdag 6 november
20.15 uur Krystl 

met ‘KRYSTL in het KLEIN’
Het Klooster

Zaterdag 7 november
natuurwerkdag IVN

Wilgen knotten

Zaterdag 7 november
‘Hee doede mee’

tweede editie Nuenense dorpsquiz

Zaterdag 7 november
Streektaaldag

Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout

Zaterdag 7 november
9.00 uur IVN knotdag 

vanaf hoek Soeterbeekseweg en Boord 

Zaterdag 7 november 
12.00-15.00 uur Inleveren 

speelgoed voor Stichting Speelkr8 
Speeltuin De Kievit, Kerkstraat 10 in Nuenen 

en Speelheuvelweg 1 in Eindhoven

Zaterdag 7 november
10.30-17.00 uur Expositie van Fotoclub 

KNIPOOG van de PVGE Nuenen
‘Het Kwetternest’ in gebouw Scarabee, 

Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen

Zaterdag 7 november
14.00 uur Fancy Fair

De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

Zaterdag 7 november
20.00 uur Allerzielenconcert
H. Clemenskerk te Nuenen

Zaterdag 7 november
20.15 uur Cascade met ‘Celebration’

Het Klooster

Zaterdag 7 november
20.30 uur De Middelbare Meiden 

met ‘Meiden met ballen’
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout

Zaterdag 7 november
Prinsenbal van C.V. de Raopers 

zaal ‘De Koekoek’ Lieshout

Zaterdag 7 november
20.30 uur Middelbare Meiden met

 muzikaal cabaret ‘Meiden met ballen’
Ons Tejater, theaterzaal Dorpshuis Lieshout

Zondag 8 november
10.30 - 17.00 uur Expositie van Fotoclub 

KNIPOOG van de PVGE Nuenen
‘Het Kwetternest’ in gebouw Scarabee, 

Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen

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 8 november
14.00 uur The STEWS

Weverkeshof

Zondag 8 november
14.30 uur Cascade met ‘Celebration’

Het Klooster
14.30 uur De Luchthappers

Gasterij Jo van Dijkhof

van 7 t/m 14 november
GLOW-lichtkunstwerk Vincentre

Maandag 9 november 
Fietsverlichtingscontrole Veilig Verkeer 

Nederland afdeling Nuenen
Plein College Nuenen 

Maandag 9 november
14.00 uur WLG Lezing door Toon Gevers: 

Natuurwondertjes 
in den Heuvel Gerwen 

Maandag 9 november
 19.30 uur CDA openbare bijeenkomst 
Van Goghatelier Nuenen, eerste etage

Het Klooster

Kerkberichten

We hebben ons mam niet echt verloren
daarvoor gaf zij ons te veel......
Wat zij zei blijven we horen
van wat zij was, zijn wij een deel......

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens het ziek-zijn en bij het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze allerliefste moeder, oma en omi

Marie Jansen- Raaijmakers
zeggen wij u hartelijk dank.
Wij zijn dankbaar voor alles wat u voor haar en ons betekend heeft.

Noud Jansen en kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

In liefdevolle herinnering aan

Heleen Bunthof - Nissen 
echtgenote van
Jan Bunthof

Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling 
tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn dierbare vrouw 
en onze lieve moeder. 

Uw aanwezigheid bij het afscheid, alsmede de vele bezoeken en 
berichten die wij van u mochten ontvangen, doen ons erg goed.

Jan Bunthof
 Josien en Chris
 Petra

Informatieavond Vormsel Parochie Nuenen
Voor de kinderen uit onze parochie die na dit schooljaar de basisschool 
gaan verlaten is er in mei 2016 gelegenheid om het sacrament van het 
Vormsel te ontvangen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 7 november geen viering in 
Nuenen in verband met concert in de 
kerk. Wel een viering in Gerwen om 
18.30 uur.
Zondag 8 november 11.00 uur: vie-
ring, jongerenkoor Jocanto, voorgan-
gers pastor S. Kuijpers en pastoraal 
werker M. Feuth.

Misintenties
Zondag 8 november 11.00 uur: over-
leden ouders Jan de Louw en Drika 
van Happen en Geert Haex en Theo 
Saris; Bert en Tiny de Greef Smul-
ders; Jan van de Ven; Marijke Dijks-
tra-Maassen; Marietje Swinkels-van 
Dongen; Tinus van Gils (vanwege 
verjaardag); Antoon Noten; Herman 
Lutterman; Jan Kuijpers; Gerrit Roij-
akkers.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Julia en 
Laura Willaert, Zwanestuck 23, en Zi-
va van Breugel, Cantersakker 19. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.

In onze parochie zijn getrouwd Steffie 
Weijnen en Remy Robben. Wij wensen 
hen van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn overleden Joost 
van der Graaf, Weverstraat 84, Jos 
Braks, Van Veldekestraat 7, Treesje 
Donkers-Daamen, Weverstraat 70 en 
Tonnie Lammers-Vermeulen, Margot 
Begemanstraat 9. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 8 november 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties 
Fien Raaijmakers-Aalders; Annie Ren-
ders-Van der Heijden; Overleden fa-
milie Van den Hurk-Van Kemenade.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zaterdag 7 november 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Zondag 8 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties 
Zaterdag 7 november 18.30 uur: Julia 
Prinsen; Ernest, Gerard, Lenard en 
Will de Haas.
Zondag 8 november 11.00 uur: Bert 
Verhagen; Marie Jansen-Raaijmakers; 
Nel Aarts-Wouters; Heleen Bunthof-
Nissen; Piet van Dijk; Jan der Kinde-
ren, vanwege verjaardag; Overleden 
ouders Bunthof-de Weerd.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 8 november, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering. We collecteren voor 
de Voedselbank in Nuenen. Na afloop 
is er koffie of thee. Ook op donderdag 
is er, tussen 10.00 en 12.00 uur, koffie 
en ontmoeting in het Open Huis. 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 5 november 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Odrada, 
maagd. 
Vrijdag 6 november 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Eerste Vrijdag van 
de maand, votiefmis van het H. Hart 
van Jezus. 
Zaterdag 7 november 08.30 uur H. 
Mis, H. Willibrordus, patroon van Ne-
derland; daarna uitstelling tot 12.30 
uur vanwege de eerste zaterdag van de 
maand; 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 8 november 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, 24ste zondag na Pink-
steren (5de ingehaalde zondag na 
Driekoningen). 
Maandag 9 november 18.30 uur H. 
Mis, Wijding van de Basiliek van de 
Allerheiligste Verlosser (St. Jan van 
Lateranen); gedachtenis van H. Theo-
dorus, martelaar. 
Dinsdag 10 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Andreas van Avellino, belij-
der; gedachtenis van H. Tryphon, Res-
picius en Nympha, maagd, martelaren. 
Woensdag 11 november 07.15 uur H. 
Mis, H. Martinus, bisschop en belij-
der; gedachtenis van H. Mennas, mar-
telaar. 

Voor het ontvangen van het vormsel ko-
men alle kinderen van groep acht in 
aanmerking die door het doopsel op 
weg gezet zijn naar een leven als chris-
ten. Door dit sacrament worden de vor-
melingen uitgenodigd een eigen keuze 
te maken om deze weg te blijven volgen.

Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Door middel van deze aan-
kondiging nodigen wij zowel de vor-
meling als zijn ouders uit voor een 
informatieavond, omdat we denken 
dat jullie samen een keuze maken voor 
het vormsel. Ook als u nog niet beslo-
ten heeft of uw kind aan het Vormsel 
deelneemt bent u van harte welkom!
Deze informatieavond wordt gehou-
den op dinsdag 17 november in het 
parochiecentrum van de H. Clemens-
kerk, Park 55 en begint om 19.00 uur. 
De verwachting is dat de informatie-
avond rond 20.00 uur zal eindigen. 

De opzet van de avond is als volgt:
1. een algemene bezinning voor ou-

ders en jongeren.

2. de jongeren gaan naar een aparte 
ruimte om met elkaar na te denken 
over keuzes die je kunt maken; te-
gelijkertijd wordt met de ouders 
dieper ingegaan op de betekenis 
van het vormsel.

3. het bespreken van praktische za-
ken als de inschrijving, de werkwij-
ze van het project en wat verder 
nog ter sprake kan komen.

Tijdens deze avond zijn inschrijffor-
mulieren aanwezig. Indien u dat 
wenst kunt u uw zoon/dochter di-
rect inschrijven. Vervolgens bestel-
len wij voor u het werkboek dat bij 
de methode hoort. Wij vragen u een 
bijdrage in de kosten van € 30,- di-
rect bij de inschrijving te voldoen. 
Indien u niet besluit om direct in te 
schrijven dan is er een tweede moge-
lijkheid tot inschrijven en wel op 
maandag 23 november in het paro-
chiecentrum (Park 55) tussen 19.00 
en 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Han Waalen, telefoon 040-2839061 
of via de mail hanwaalen@onsnet.nu.

Viering met 
Jongerenkoor 
Jocanto 
Het verliezen van een dierbare is 
zwaar. Soms verlies je jezelf in het ver-
lies. Jongerenkoor Jocanto doorloopt 
tijdens de viering van 8 november om 
11.00 uur in de H. Clemenskerk in 
Nuenen met u het rouwproces. U bent 
van harte welkom.

Speelgoed kienen 
in Lieshout
Op vrijdag 6 november organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. Er wordt ge-
kiend om speelgoed en speelgoed-
waardebonnen. 
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 18.30 uur. Iedereen is 
welkom.
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 SPORT
Programma

ZwemmenVoetbal

RKSV Nuenen
Zaterdag 7 november
Gestel VE2 - Nuenen VE1   .  .  .  .  .  . 16 .45
Zondag 8 november
WSC 1 - Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Madese Boys 2 - Nuenen 2   .  .  .  . 12 .00
Nuenen 3 - Unitas’59 2   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 4 - RKSV Heeze 3   .  .  .  .  . 12 .00
Tongelre 2 - Nuenen 5   .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
Acht 3 - Nuenen 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 7 - Spoord . Boys 3   .  .  .  . 14 .00
Dommelen 4 - Nuenen 8   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 9 - Brabantia 9   .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Sterksel 2 - Nuenen 10   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 11 - Steensel 4   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen VR1 - FC Gelre VR1   .  .  . 12 .00
Nuenen VR2 - Leveroy VR1   .  .  .  . 10 .00
Nederwetten VR1 - Nuenen VR3  .  . 12 .15

EMK
Zaterdag 7 november
SBC 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .30
EMK VE 1 - RKGSV VE 1   .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 8 november 
Reusel Sport/Faes Gr 3 - EMK 2 10 .00
EMK 4 - Brabantia 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 5 - WODAN 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
RKGSV 3 - EMK 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Dommelen 6 - EMK 7   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 7 november
Vet:Nederwetten - Wodan   .  .  .  . 16 .30
Zondag 8 november:
Boerdonk 1 - Nederwetten 1   .  . 14 .30
Nederwetten 2 - DOSKO’32 4   . 10 .00
DBS 5 - Nederwetten 3   .  .  .  .  .  .  . 10 .30
Nederwetten Da1 - Nuenen Da3   . 12 .15
Nederwetten Da2 - N Woensel Da1  . 10 .00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 7 november 
EMK Vet - RKGSV Vet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 8 november
RKGSV 1 - Fiducia 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - Waalre 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - EMK 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Reusel Sport 8 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  . 12 .00

WATERPOLO
8 nov 16 .00 Nuenen 
8 nov 12 .45 Nuenen 1 (Dames) 

Nuenen - Nemelaer 2-1
Door John van den Elsen

RKSV Nuenen heeft Nemelaer met 2-1 verslagen en verovert daarmee de 
eerste periodetitel. Na het flitsende begin stond het al binnen 2 minuten 
1-0. Bij een prachtig uitgevoerde aanval bediende Noël Jansen aanvoerder 
Coen Jansen op maat en hij liet Kamille de Jong kansloos 1-0. 

Of het aan de vroege voorsprong heeft 
gelegen blijft een raadsel. Feit is wel dat 
Nuenen in het vervolg voorzichtig te 
werk ging. Het duurde tot aan de 17e 
minuut eer de supporters van Nuenen 
weer even opveerden. Een kans voor 
Yev Marceli werd aan de tweede paal 
naast geschoten. Een eerste teken van 
leven gaf Nemelaer door buiten bereik 
van de Nuenen doelman op de paal te 
schieten. In de 31e minuut werd de bal 
op het middenveld verspeeld waardoor 
Ruben Buvens alleen voor het doel ver-
scheen. Met een lob verschalkte hij in-
valler doelman, Pieter Kellenaers, 1-1. 
Lang heeft de ploeg uit Haaren niet 
van de gelijke stand kunnen genieten. 
Bij een aanval kwam de bal bij Sjaak 

Egmond die zijn broer Sander aan het 
werk zette. Hij schoof de bal naar Noël 
Jansen die doelman Kamile de Jong 
voor de tweede keer het nakijken gaf, 
2-1 in de 36e minuut. Nog voor rust 
kreeg Nuenen middels wederom Yev 
Marceli een 100 procent kans. Hij pro-
beerde ook met een lob doel te treffen 
maar de doelman van Nemelaer wist 
de kans te verijdelen. Met een 2-1 
voorsprong voor Nuenen gingen de 
teams rusten.
Zonder wissels bij beide elftallen werd 
begonnen aan de tweede helft. Een 
prachtige kans was aan Noël Jansen 
niet besteed, zijn vizier stond niet op 
scherp en de bal verdween over het 
Nemelaer doel. Met twee wissels aan 

Doelpuntenmaker Noël Jansen troeft twee Nemelaer spelers af (foto: John van den Elsen).

EMK VR1 - WODAN VR1 3-1
Door Jacques Ribot

Nogal wat toeschouwers, nazomerse weersomstandigheden, blitse trai-
ningspakken, allemaal elementen voor een leuke middag voor de dames 
van EMK. Men moest ook wat laten zien op het veld. 

Hapert - EMK 2-3
Door Cor Groenen

Al direct in het begin van de wedstrijd was er de eerste kans voor EMK. De 
inzet van Tommie van Elst werd echter gekeerd door de Hapert doelman. 

Kort hierna kon deze doelman een 
schot van Ronnie Jansen niet onder 
controle krijgen en was het van Elst 
die EMK op een voorsprong schoot. 
In de 14e minuut kwam Hapert op 
gelijke hoogte uit een corner vanaf 
rechts die voor het doel in de linker-
hoek verdween. Rick Slaats’ schot in 
de 38e minuut was net te slap om de 
Hapert doelman te verschalken. De 
corner die Slaats daarna in de 41e 
minuut nam kwam perfect op het 
hoofd van Tommie van Elst en nu 
was de Hapert doelman kansloos. 

Het mooiste doelpunt deze middag 
kwam op naam van Rick van der 
Hoeven. Een afgeslagen bal uit de 
Hapert verdediging kwam op 25 me-
ter van het doel voor zijn voeten. Be-
keken schoot hij de bal achter de 
kansloze doelman en bepaalde de 
ruststand op 1-3. Na rust nam EMK 
duidelijk een tandje terug en verder 
dan een buitenspeldoelpunt kwam 
EMK niet meer. In de 88e minuut 
kwam Hapert nog terug tot 2-3, 
maar de 3 punten gingen na afloop 
van de wedstrijd mee naar Nuenen.

Tommie van Elst kopt de 1-2 binnen.

Nederwetten -      
SC Brandevoort  0 - 1
Door Leo Evers

Nederwetten leverde afgelopen zondag een puike en sterke partij af tegen 
de nummer vier van de ranglijst. Eén moment van onachtzaamheid in de 
Wettense defensie bepaalde uiteindelijk de eindstand van deze wedstrijd 
en deed Nederwetten dus de das om.

Na een half uur spelen kwam de bal na 
een splijtende dieptepass in de voeten 
van Danny Koevermans die alleen 
voor keeper Thoonen de bal professi-
oneel tegen de touwen schoot, 0-1. 
Het was een zeer open en aantrekkelij-
ke wedstrijd en Nederwetten kreeg 
ook kansen. In de 35e en 60e minuut 
moest keeper Mennen van SC Bran-

devoort alles uit de kast halen om zijn 
doel schoon te houden. In de 67e mi-
nuut schoot blauwwitter Arne Raaij-
makers net voorlangs. Nederwetten 
speelde met zelfvertrouwen en bleef 
tot het eindsignaal doorgaan om een 
gelijk spel af te dwingen. Dit lukte he-
laas niet maar volgende week uit tegen 
Boerdonk zijn er weer nieuwe kansen.

Nemelaer kant probeerde de trainer 
van de bezoekers nog een resultaat de 
behalen. Verder dan een bal op de 
paal, en enkele gevaarlijke voorzetten 
kwamen de gasten niet. Nuenen daar-
entegen verzuimde de wedstrijd defi-
nitief naar zich toe te trekken. Ron 
Jansen, ingevallen voor Sjaak Egmond, 
miste tot twee keer toe in kansrijke 
positie. Ruud Jansen zag een harde in-
zet geblokt worden en Sander Eg-
mond verzuimde een goede pass van 
Angelo Stoove te verzilveren. Met een 
benauwde zege werd de eerste perio-
detitel behaald.
Zondag gaat Nuenen op bezoek naar 
Waalwijk waar het middenmoter 
WSC treft.

Het duurde niet lang voor een ge-
weldige goal: Lisa Delsine schoot de 
bal van grote afstand in het dak van 
de goal van WODAN (applaus ++). 
EMK slaagde erin om nog voor de 
rust de voorsprong te verdubbelen 
dank zij Kim Woudsma. Na de rust 
probeerde WODAN in de wedstrijd 
terug te komen. Dat lukte door een 
aardig combinatiespel waardoor de 
verdediging van EMK werd uitge-

speeld (2-1). WODAN kwam niet 
verder. Lieke Weijnen ontnam de il-
lusies bij de tegenstander door alleen 
op de keepster af te gaan en te scoren 
(3-1). Inmiddels 4 overwinningen uit 
5 wedstrijden. Volgende wedstrijd 
op zondag 15 november om 12.00 
uur tegen de studenten van Pusp-
hairaVR3 op het kunstgras van het 
sportpark De Hondsheuvels te Eind-
hoven. 

Zeer geslaagd NK    
voor Z&PV Nuenen
Afgelopen weekend stond het 40ste Open Nederlands Kampioenschappen 
zwemmen op het programma voor dertien zwemmers van Z&PV Nuenen. 
Voor de senioren was dit de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen, 
voor deelnemende jeugd zwemmers een mooi test moment richting hun 
NK eind januari. Na drie dagen in het zwembad Tilburg was de conclusie 
duidelijk: een zeer geslaagd toernooi.

Op vrijdag werd begonnen met de al-
lereerste mix estafette ooit op een NK, 
de 4x50vrij. Ruud van Heerbeek, Joeri 
Phaff, Femke Hendrikx en Anneloes 
Peulen wisten daarbij een tijd neer te 
zetten van 1.42.78, goed voor een 10e 
plaats. Daarna wist Anne Gibbels op 
de 400wissel haar persoonlijk record 
aan te scherpen en slaagden Robin 
Goossens, Silke Voets en Ruud van 
Heerbeek allen op de 200schoolslag de 
B-finale te halen. Daarin eindigde Ro-
bin uiteindelijk als 6e, Silke als 7e en 
wist Ruud naar plek 4 te zwemmen. De 
afsluitende 4x100m wisselslag estafet-
te met Silke, Femke, Anneloes en Anne 
leverde een 6e plaats in de A-finale op.
De zaterdag leverde de individuele af-
standen persoonlijke records op voor 
Merel Phaff (200wissel) en Ruud 
(100school) en een B-finale plaats 
voor Femke (50school). In die finale 
werd ze 15e van Nederland. Ook de 
4x200vrij wist zich in de ochtend te 

plaatsen voor de finale, waarin Anne, 
Silke, Merel en Anneloes wederom als 
5e aantikten.
Spektakelstuk van de dag was echter 
de finale van de 4x50wissel. In een 
bloedstollende strijd was het team van 
Nuenen meer dan een seconde sneller 
dan in de series en legden ze beslag op 
de 4e plaats, slechts 0.16 van het 
brons, maar ook maar 0.06 voor num-
mer 5.
Ook dag 3 startte met een PR voor An-
ne, op de 400vrij (ruim 3 seconden er 
af ), gevolgd door een A-finale plaats 
voor Anneloes op de 50vrij en een PR 
voor Robin op de 100school. Nadat 
Anneloes zich licht had verbetert in de 
finale 50vrij en de heren 4x100wissel 
8e was geworden, streden de dames 
tot de laatste meter voor een medaille 
in hun finale van de 4x100vrij. Helaas 
bleef die medaille net buiten bereik, 
maar met plaats 5 gingen de dames 
toch zeer tevreden naar huis.

Z&PV Nuenen heren 1 komt ondanks winst niet goed uit de herfstvakantie

De Schelde - Z&PV Nuenen 3-8
Na twee weken niet gespeeld te hebben moest Nuenen afreizen naar het 
verre Terneuzen om tegen het plaatselijke De Schelde te spelen.

Het lukte de Nuenense spelers niet om 
het goede spel van voor de vakantie 
voort te zetten. Alhoewel wel met 3-8 
werd gewonnen was de staf van Nue-
nen niet blij met het vertoonde spel. 

De tegenstander kreeg te veel ruimte 
en Nuenens beste wapen, de snelle 
uitbraken, kwam er niet uit. Tel daar-
bij op diverse missers bij 100% kansen, 
tientallen slordige en verkeerde passes 

en twee eigen doelpunten en het ver-
haal van de wedstrijd is snel verteld. 
Komende weken zal er hard gewerkt 
moeten worden want de wedstrijden 
tegen de bovenste vier teams komen 
er aan.
Gelukkig ging de terugreis naar Nue-
nen over Antwerpen en eindigde de 
dag toch nog in een prima sfeer en ge-
zamenlijk met de heren 2 spelers werd 
menig ‘pintje’ genuttigd.

Het 1e waterpolo heren team van Z&PV Nuenen.
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