
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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“Altijd
 de 

beste deal!”

Dorpsquiz 
Hee 
doede mee? 
2015

Schuif even 
aan tafel bij… 
Theo Bemelmans

Brenton Shearer 
bezoekt   
De Crijnsschool 

Plaatsen van beeld 
‘De Aardappeleters’ 
op 9 december
Tijdens de raadsvergadering van 5 no-
vember deelde burgemeester M. Hou-
ben mede dat er op 4 november een ver-
zoek ontvangen was om voor de avond 
van 9 december het beeld te plaatsen in 
Het Park. De plaatsing die eerder ge-
pland was voor 26 september had eer-
der nogal wat beroering opgewekt tus-
sen voor- en tegenstanders. Vooral het 
‘uitmelken’ van Van Gogh en het artis-
tieke en kunstzinnige niveau van het 
kunstwerk waren de argumenten waar-
van de tegenstanders zich bedienden.

Hij komt, Hij komt!
Zondagmiddag 15 november is het na lang wach-
ten eindelijk zover, dan zal Sinterklaas na zijn 
lange bootreis en aankomst in Meppel, samen 
met Amerigo en vele Pieten naar Nuenen komen. 
Nuenen, zijn uitvalsbasis van waaruit hij de 
komende weken alle kinderen van cadeautjes zal 
gaan voorzien. Voordat hij zijn intrek neemt in de 
Sinterklaashof, zullen burgemeester Maarten Hou-
ben en jeugdburgemeester Anne Potma hem en zijn 
gevolg groots welkom heten. En iedereen kan hierbij aanwezig zijn!

Sinterklaas zal voordat hij bij de burge-
meester in Het Klooster komt, eerst op 
zijn paard een rondje door Nuenen ma-
ken. Wil je hem zien, kom dan kijken! 
De route van Sint, Piet en Amerigo is 
als volgt: Sint start om 13.30 uur bij 
sporthal ‘De Hongerman’ om vervol-
gens richting Refeling te gaan. Daarna 
rijdt hij via de Wielewaallaan, de We-
derikdreef en de Vallestap naar de 
Parkstraat om vervolgens af te stappen 
bij Het Klooster. Amerigo loopt hier 
ongeveer een uurtje over, zodat pre-
cies om 14.30 uur Maarten Houben en 
Anne Potma Sinterklaas op het bordes 
van Het Klooster kunnen ontvangen.
Na deze ontvangst, barst een groots 
pietenfeest los binnen de muren van 

Het Klooster. Onderdeel van dit feest 
is een heuse loterij met leuke prijzen, 
zoals een huisbezoek van Sint zelf, en-
tree voor Dierenrijk, een Gymnics 
abonnement van Laco en een diner-
bon van D’n Kleine Dommel. Na dit 
festijn heeft Sinterklaas ongetwijfeld 
honger gekregen en vast wel zin in 
een pannenkoek. Deze gaat hij rond 
16.30 uur eten bij D’n Kleine Dom-
mel, waar zijn pieten een kleine after-
party vieren. Als je het leuk vindt, kun 
je met Sinterklaas mee-eten, maar het 
is wel verstandig hier van te voren 
voor te reserveren want vol = vol.
Wil je meer informatie over de in-
tocht? Ga dan naar:
www.sinterklaasnuenen.nl

GLOW op Vincentre onthuld
Het GLOW kunstwerk ‘De Hand van Van Gogh’, geprojecteerd op het Vincen-
tre, werd op zaterdag 7 november onthuld door burgemeester Maarten 
Houben en kunstenaar Noralie.  De menigte stond al even te wachten op de 
onthulling. Vanwege een herfstbui werd de opening even uitgesteld maar 
het was het wachten waard: een echte GLOW in ons eigen Nuenen. 

In zijn openingswoord vertelde Jan 
Kees Lemkes (voorzitter Stichting Van 
Gogh Village Nuenen): “Hier staat een 
ontzettend trotse en blije voorzitter 
van VGVN. Trots en blij omdat Vin-
centre 5 jaar bestaat. Trots op onze 150 
vrijwilligers, zonder wie het Vincentre 
nooit gerund had kunnen worden. 

Trots op de getoonde gastvrijheid van 
onze vrijwilligers, en blij dat een we-
reldorganisatie als TripAdvisor dat in 
ruime mate heeft beloond door ons 
een Uitmuntend te geven. 
Trots en blij met het afgelopen jaar 
2015 met daarin het thema ‘Van 
Gogh, 125 jaar inspiratie’. En dat heeft 

De bovenramen van Vincentre zijn deze week nog wit gemaakt zodat de projectie beter 
tot zijn recht komt. Helaas was dat bij de opening nog niet het geval.

Jan Kees Lemkes, kunstenaar Noralie en 
burgemeester Maarten Houben.

Beste Nuenenaren,
Afgelopen maandag 9 november heb ik definitief de sleutel van Boekhan-
del Van De Moosdijk ingeleverd. We blikken terug op roerige maanden, 
waarin veel is gebeurd en waarvan de gebeurtenissen een grote weerslag 
hebben gehad op ons leven, zowel zakelijk als privé.

We zijn zeer blij verrast door alle ge-
weldige reacties van onze vele klanten, 
die ons tot het laatst gesteund hebben; 
de vele e-mail berichten, wenskaarten, 
bloemen, lekkernijen... Dit alles is 
voor ons onvergetelijk.
Het heeft ons geholpen om met een 
goed gevoel terug te kijken op een 
prachtige tijd in Nuenen. Een tijd 
waarin er nog veel boeken via de boek-
handel verkocht werden, waarin onze 
boekhandel vol lag met stapels boeken 

over de meest uiteenlopende onder-
werpen en waarin we iedere dag met 
veel plezier aan het werk waren. En 
wat hebben we door de jaren heen veel 
bijzondere gesprekken met onze klan-
ten gevoerd.

Helaas hebben met name de ontwik-
kelingen op het gebied van digitale 
boekenverkoop onze fysieke boekhan-
del de afgelopen jaren stukje bij beetje 
minder levensvatbaar gemaakt. Uit-
eindelijk heeft dit geresulteerd in het 
onontkoombare besluit om de winkel 
na ruim 40 jaar te sluiten. Het kon niet 
anders, het ging niet meer...

Dat de Boekhandel in Nuenen een 
groot gemis is, hebben we gemerkt. 
Nuenenaren hartelijk dank voor alles!

Karin Aarts-Janssen 
en het hele team,

Boekhandel van de Moosdijk.

ons flink geïnspireerd. Met als hoog-
tepunt The Vincent Affair in het pand 
Nune Ville. Met een eigentijdse invul-
ling, die past bij het eigentijdse karak-
ter van de Brainportregio waarin wij 
verkeren. 

Trots op de 25.000e bezoeker die we al-
leen al dit jaar in Vincentre gaan ont-
vangen. Statistisch gezien betekent dit 
dat er rond de 100.000 bezoekers in 
Nuenen zijn geweest. Niet iedereen 
betaalt een kaartje, maar komt wel naar 
de diverse Van Gogh-locaties kijken.

Trots op de samenwerking binnen 
Brabant met andere Van Goghlocaties 
als Zundert, Tilburg, Etten-Leur en 
Het Noordbrabants Museum in Den 
Bosch. Samenwerken zit Brabanders 
in het bloed. Er wordt nu al gewerkt 
aan een grote manifestatie in 2018 
waar alle Van Goghlocaties in Brabant 
profijt van zullen hebben. En ja, daar-
na is het al weer bijna 2020, en dan ho-
pen we hier weer te staan om ons 2e 
lustrum te vieren. U ziet: ik ben niet 
alleen trots en blij, maar ook zeer po-
sitief over de toekomst van Van Gogh 
in Nuenen.

Trots op onze overburen, de heer en 
mevrouw Van der Velden, die het mo-
gelijk maken om het lichtkunstwerk 
vanaf de overkant te realiseren.”
Het lichtkunstwerk is deze week nog 's 
avonds voor publiek te bewonderen. 
In dit lichtkunstwerk zijn diverse 
schetsen en schilderijen uit Van Goghs 
Nuenense periode tot leven gekomen. 

Fancy Fair levert meer dan € 3000,- op

(Foto: Carel Haisma).

De vertegenwoordigers van Stichting Leergeld Nuenen en Stichting Talent-
Foundation Kenia reageerden afgelopen zaterdag stomverbaasd: hoe kan 
een Fancy Fair zoveel opleveren? Maar wie in de weken ervoor goed had 
kunnen rondkijken en gezien had hoeveel vrijwilligers hiervoor in touw 
waren gekomen, was wat minder verrast over dit enorme resultaat.

Van alles was er in de Regenboog aan 
creaties van bloemen, kunstvoorwer-
pen, allerlei soorten zelfgemaakte jam, 
taarten, boeken, CD`s, ter plekke ge-
bakken wafels, enz. Je kon wat drinken 
met een hapje. Uiteraard niet helemaal 
voor niks. Ook op de veiling werd er 
volop geboden en elkaar soms overbo-
den. Eindresultaat: velen hebben nog 
iets tegoed! Bij voorbeeld: een diner of 
een concert aan huis, een workshop 
boetseren, een educatieve wandeling, 
het schoonmaken van de dakgoot, enz. 
enz. Zelfs degenen die het hardst had-
den gewerkt, beweerden aan het eind 
van dit alles meer energie te hebben 
gekregen dan ze erin hadden gestopt!

Slechts één ‘wanklankje’ werd verno-
men bij de slotmaaltijd: die was veel te 
lekker voor wat het kostte om daaraan 
te mogen deelnemen! 
Als alles wat toegezegd is binnen is, 
kunnen bovengenoemde stichtingen 
dus elk meer dan € 1500,- extra beste-
den. De Stichting Leergeld is heel blij 
weer meer Nuenense kinderen te kun-
nen voorzien van middelen waardoor 
ze op school maar ook daarbuiten (b.v. 
zwemles!) mee kunnen doen met hun 
leeftijdgenoten omdat zonder die 
steun daar thuis echt geen geld voor is. 
In Kenia wordt door de Talent Foun-
dation zorgvuldig gekeken naar talent-
volle leerlingen die zeer gemotiveerd 

zijn om een voor hen anders onbetaal-
bare opleiding te volgen. 
Samengevat: dit was een Fancy Fair die 
alleen maar blije gezichten opleverde!



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 15 t/m 21 november 2015 wordt gecollecteerd door 
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind).

VERKEER
Asfaltonderhoud diverse wegen in Nuenen
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nue-
nen in oktober en november werkzaamheden uitvoeren aan de vol-
gende wegen:
•	 Collseweg	(parallelweg)	vanaf	26	oktober	t/m	20	november
•	 Fietspad	 Smits	 van	 Oyenlaan	 (vanaf	 Tomakker	 tot	 Beekstraat)	

vanaf 3 t/m 20 november
•	 Klamperlaan circa 5 dagen in de periode tussen 16 en 28 november
•	 Brabantring	(Hoge	Brake	tot	aan	Peellandlaan)	2	dagen	in	de	pe-

riode tussen 16 en 28 november
•	 Fietspad	Hemelsepad	(vanaf	Zandschel	tot	Peellandlaan)	10	t/m	

20 november
•	 Smits	van	Oyenlaan	(kruising	Papenvoortsedijk	en	tussen	Beek-

straat en Vincent van Goghstraat) 23 t/m 25 november. 

Hierdoor	zijn	bovenstaande	wegen	enige	tijd	afgesloten	voor	verkeer.	
Voor	de	werkzaamheden	aan	de	Smits	van	Oyenlaan	wordt	het	verkeer	
omgeleid	 door	 Nuenen-oost.	 Bovenstaande	 planning	 is	 natuurlijk	
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

SNOEIWERKZAAMHEDEN 
Ook	deze	winter	gaat	de	gemeente	Nuenen	snoeiwerkzaamheden	aan	
de beplanting in uw omgeving uitvoeren.

Waarom snoeien
Snoeien is noodzakelijk om na het snoeien een betere groei en bloei 
te verkrijgen. Door het snoeien blijft de beplanting beter in conditie 

en is beter te beheren. Verder geeft het snoeien van de beplanting nog 
de volgende voordelen: 
•	 het uitzicht wordt beter en dit komt de verkeersveiligheid ten goede; 
•	 de	sociale	veiligheid	wordt	met	het	snoeien	sterk	vergroot;
•	 na	het	snoeien	komt	de	beplanting	beter	tot	sluiting	en	dit	maakt	

het onderhoud makkelijker.

Overlast
Het	snoeiwerk	kan	voor	enige	overlast	zorgen	en	zeker	in	de	winter	
kan het beeld anders worden dan u gewend bent. Wij vragen hiervoor 
uw begrip dat deze noodzakelijke ingrepen in de toekomst voor een 
beter	beeld	zullen	zorgen.	Ook	kan	het	zijn	dat	er	meer	machinegelui-
den zijn tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden

Aan autobezitters vragen wij om de doorgang tijdens de snoeiwerk-
zaamheden	in	uw	straat	nergens	te	belemmeren.	Ook	vragen	wij	u	als	
er gesnoeid wordt aan de beplanting geen auto’s te parkeren in de 
parkeervakken en in de straat waar de werkzaamheden worden uit-
gevoerd. Als de straat en/of de parkeervakken niet vrij zijn, kan daar 
niet worden gesnoeid. 

Informatie
Wij doen onze uiterste best om de overlast tot een minimum te be-
perken.
Op	de	website	Nuenen.nl	vindt	u	een	overzichtskaart	welke	vakken	
voor de wintersnoei zijn opgenomen. Als u nog vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met het gemeentehuis via (040) 2631 631.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 3	november	2015	 Oude	Dijk	19,	5674	TT	-	het	vergroten	van	
	 	 	 de	woning	(BOUW);
•	 4	november	2015	 Van	Veldekestraat	32,	5671	VD	-	het	verbouwen
	 	 	 van	de	woning	(BOUW).

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

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	Hems	en	mevrouw	Pijs	voor	het	tijdelijk	plaat-

sen van een tent i.v.m.de carnavalsactiviteiten in de periode van 5 
tot en met 9 februari 2016 op het binnenterrein aan de achter-
zijde	van	de	horecagelegenhheid	aan	Parkstraat	1.

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.
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Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Skn	Weverkeshof	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	

voor het organiseren van het Kerstspel/-wandeltocht op 19 de-
cember	2015	op	het	terrein	aan	Jhr.	Hugo	van	Berckellaan	5	(ver-
zenddatum 5 november 2015);

•	 aan de gezamenlijke Nuenense carnavalsverenigingen is toestemming 
verleend voor het gebruik van 5 grote gemeentelijke aankondigings-
borden t.g.v. carnaval 2016 (verzenddatum 5 november 2015);

•	 aan	Visspecialiteiten	Marc	en	Dave	De	Beer	is	een	vergunning	ver-
leend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van 
vis	bij	het	W.C.	Kernkwartier	in	de	periode	vanaf	heden	tot	en	met	
31 december 2015 (verzenddatum 6 november 2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend	 i.v.m.	 de	 feestavond	 van	 de	 Nuenense	 dorpsquiz	 “Hee	
doede mee” op 14 november 2015 in een tent op het achterterrein 
aan	Collse	Hoefdijk	24	(verzenddatum	9	november	2015);

•	 aan	de	heer	R.	Evers	is	een	vergunning	verleend	voor	het	plaatsen	
van een tent aan de achterzijde van zijn horecagelegenheid aan 
Park	61	i.v.m.	de	activiteiten	Prinsenwissel	Raod	van	Zatterdag	op	
15	november	2015	en	een	Tonpraotavond	op	12	december	2015	
(verzenddatum 9 november 2015);

•	 aan	Blaasband	“De	Klippeleaters”	zijn	een	vergunning	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	het	evenement	“Ameezing	
carnaval”	in	het	Park	op	carnavalszondag	na	afloop	van	de	optocht	
7	februari	2016	(verzenddatum	9	november	2015).

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

PUBLICATIE
Rectificatie in verband met verkeerde datum publicatie 29 oktober 
2015

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

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

Tervisielegging
Het	ontwerpbesluit	en	de	daarop	betrekking	hebbende	stukken	liggen	
vanaf 13 november 2015 gedurende zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen 
en	Openbare	Ruimte.	Het	ontwerpbesluit	is	ook	raadpleegbaar	op	de	
gemeentelijke website, www.nuenen.nl
De balie is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagmiddag	van	14.30	tot	18.00	uur.	Tegen	betaling	van	leges	
kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

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

Nuenen, 12 november 2015
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

PUBLICATIE
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Eeneind-West 2015’.
Gelet	 op	 het	 bepaalde	 in	 artikel	 1.3.1	 Besluit	 ruimtelijke	 ordening	
maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 
bekend	dat	een	actualisering	van	het	uitwerkingsplan	‘Bedrijventerrein	
Eeneind-West’ bestemmingsplan wordt voorbereid. 

Het	uitwerkingsplan	‘Bedrijventerrein	Eeneind-West’	is	op	23	decem-
ber 2014 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. 
Omdat	voor	wat	betreft	de	herzieningsplicht	zoals	opgenomen	in	de	
Wet ruimtelijke ordening de datum van vaststelling van het bestem-
mingsplan	‘Uitbreiding	bedrijventerrein	Eeneind’	uitgangspunt	is	dient	
het uitwerkingsplan geactualiseerd te worden. 

Op	 korte	 termijn	 zal	het	 ontwerpbestemmingsplan	 dat	 voorziet	 in	
deze actualisering op het gemeentehuis ter visie worden gelegd. Dan 
zal ook gelegenheid worden geboden zienswijzen in te dienen. Dit zal 
worden	aangegeven	in	‘Rond	de	Linde’,	de	Staatscourant	en	op	de	
landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl 

Nuenen, 12 november 2015
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

PUBLICATIE
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer De Tienden 54
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	er	
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is 
ontvangen van:
•	 KC	CNC	Draaitechniek,	De	Tienden	54;	te	Nuenen.

De melding is gedaan in verband met het oprichten van een metaal-
bewerkingsbedrijf. De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. 
Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 
Wilt u een mondelingen toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor 
een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	H.	Verhoeven	van	de	
Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	3690328.

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.

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen
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AFVALWEETJE

Twijfelt u bij sommige soorten afval waar het bij hoort. 
Kijk eens op www.afvalscheidingswijzer.nl  



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Spaar mee voor ons 
Kwartet Spel!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Slavinken .........................4,00
Bij 150 gr. Beenham 
100 gr. Beenham salade ...gratis
Pomodoro haasje
100 gram ..........................................2,25
4 Sucklerlapjes
"van de Sucade" ...........................6,95
4 Runder
Minute Steaks ....................6,00
Ham Gehakt Wellington
per stuk ............................................1,75
Caprese al forno
100 gram ..........................................2,45

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Wokgroenten speciaal
   1/2 kilo 1,49
Avocado

per stuk 0,99
Gekookte bietjes panklaar

1/2 kilo 0,89

Mexico salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 12 t/m woensdag 18 november

Pinklady appels  
    hele kilo 2,49

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

4 in the Pocket

 

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

Acties week 46: geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 november 2015_____________________________________________________

TASSENACTIE
1 Brood naar keuze
2 Speculaasbrokken
1 Roomboter amandelstaaf
6 Rozijnenbollen  
samen van 
€ 15,10 voor slechts  € 945_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood
rond donker meergranenbrood 

  € 189_____________________________________________________

Ski-slof
Heerlijke slofbodem met 
kersen, slagroom en schuim

 nu voor maar € 695

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert een algemene informatie-avond 
voor leerlingen van groep 8 en hun ouders:

donderdag 19 november: (t)vwo - (t)havo - (t)mavo

Terwijl u als ouder informatie krijgt over onze school, de verschillende opleidingen en wat ons onderwijs 
precies inhoudt, maken de leerlingen kennis met de docenten en de vakken tijdens minilessen. 
Aanvang: 19.00 uur, gebouw ingang Oudenaardepad.

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77

www.stedelijkcollege.nl

Informatie-avond

Meteen 

de juiste 
keuze!

Met de feestdagen zijn wij geopend vanaf 
14.00 tot 22.00 uur. Ook met "Oud en Nieuw".

Dineren à la carte. Graag van te voren reserveren.

Dhr. Sakis heet u van harte welkom!

WINTERACTIE!!
Dhr. Sakis wil u graag een gezellige 

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

in Restaurant Elpida.

25% KORTING*
t/m 30 november 2015.

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

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

www.restaurant-elpida.nl

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!
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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 

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

www.bezorgers.nl

 
 

 
 

BEZORGERS GEZOCHT!
met STARTPREMIE !!!

   
  
  
  
  

     

Meld je aan via de site!

*min. leeftijd: 15 jaar, legitimatie verplicht,  ** na vier maanden goed bezorgenTel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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VACATURE
GEZOCHT:        
LEDEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN NUENEN C.A. 
Vanwege het reglementair aftreden van diverse leden van de Adviesraad Sociaal 
Domein in januari resp. februari 2016 zijn we op zoek naar drie nieuwe leden 
voor de Adviesraad Sociaal Domein. 

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein? 
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden op het terrein van het sociale 
domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)zorg, 
werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn. Om integrale en evenwichtige ontwik-
keling van gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de 
Gemeente een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld. 
 
De ASD adviseert het College van burgemeester en wethouders door gevraagd 
en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociale domein 
en het gemeentelijk beleid. Het doel van de adviesraad is het bevorderen van een 
integraal en evenwichtig beleid . 
De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand. 
 
Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein 
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Nuenen 
c.a. die nadenken: 
•	 over	wat	in	onze	gemeente	goed	gaat	en	hoe	dat	goede	te	behouden,	
•	 over	wat	beter	moet	of	kan,	en	hoe	dat	te	bereiken	
en daaruit conclusies trekken voor adviezen. 
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun hun werk 
in vrijheid en ongebondenheid. 
 
De Adviesraad bestaat uit maximaal tien leden (inclusief de voorzitter). 

Vacatures 
We zoeken enthousiaste, deskundige en aantoonbaar sociaal betrokken mensen 
die zich met een positieve instelling, praktisch en beleidsmatig denkend in team-
verband met adviezen willen inzetten voor alle inwoners van Nuenen c.a. Een 
uitgebreide profielschets is beschikbaar. 
 
Het is de intentie dat de ASD bestaat uit evenveel mannelijke als vrouwelijke le-
den. Waar mogelijk willen we bij de samenstelling van de Adviesraad Sociaal 
Domein ook kijken naar de geografische spreiding van woonadressen van de 
leden in onze gemeente. 

Kijkend naar de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein in januari 2016 
hopen we nadrukkelijk dat inwoners met kennis van of affiniteit met de Jeugdwet 
en Participatiewet interesse tonen in de vacatures voor de ASD. 

De benodigde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Lid zijn van de ASD 
is op basis van vrijwilligheid. 
 
Reageren 
Als u meer wil weten over de inhoud van de functie, bel dan gerust met de voor-
zitter van de Adviesraad Sociaal Domein, Marian Vissers (06-50681222). Op 
verzoek kunnen we ook een uitgebreide profielschets toesturen. 

U kunt solliciteren door vóór 7 december 2015 een brief met cv en motivatie te 
sturen aan: Gemeente Nuenen c.a., t.a.v. van mevrouw I. Sleegers (ambtelijk 
secretaris van de ASD), Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen. Dit kan ook 
per mail via: i.sleegers@nuenen.nl 

Vervolg van pagina 5

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:

Najaarsexpositie     
bij Kunst aan de Berg
 
Op zondag 15 november is er tussen 13.00-17.00 uur Najaarsexpositie bij 
Kunst aan de Berg, locatie Instituut Zilverschoon, Berg 51 Nuenen.

Tot de kern, Judith Tesser
Drie amateur kunstenaars exposeren 
dit najaar bij Ria van Gerven van Insti-
tuut Zilverschoon. “Verrassend an-
ders” zegt Ria zelf over de metamorfose 
die het instituut door de wisselende 
tentoonstellingen ondergaat. Leuk ook 
voor de klanten en voor de - ook nu 
weer lokale - kunstenaars.
Deze keer zijn er schilderijen te zien 
van Judith Tesser en Frank van Vugt en 
sculpturen van Lies Kempers. Bij bin-
nenkomst loop je tegen twee schilde-
rijen van Frank van Vugt aan die gelijk 
tot de verbeelding spreken. Een dame 
die uit het raam kijkt vanuit een kleur-
rijk huis en daarnaast een jongeman 
die stevig doorstapt op een grijze dag. 
Wat zouden ze denken. De olieverf-
schilderijen van Judith zijn abstract en 
toch veelzeggend. Het schilderij ‘Van 
binnenuit’ komt ook echt van binnen-
uit. Bij ‘Ons gezin’ daarentegen - op 
paneel geschilderd - voel je de intimi-
teit van het jonge gezin. 
Vanaf mijn jeugd ben ik veel bezig ge-
weest met handvaardigheid, boetse-
ren, tekenen en schilderen.

Lies Kempers,
“Sinds 15 jaar heb ik mijn passie voor 
mooie stenen verder uitgewerkt door 
beelden te maken. Eerst van de wat 

zachtere stenen zoals albast, vooral 
abstract. De uidaging in wat hardere 
soorten te werken ontstond al snel, 
ook het figuratieve kwam daarbij.
Gegrepen door het werken met deze 
stenen en het proces van ruwe steen 
tot een gladde gepolijste vorm te ko-
men gaf mij zoveel voldoening. Wat de 
steen aan vorm en kleur te bieden 
heeft, gaf mij een stimulans steeds 
weer verder te gaan. Nu werk ik afwis-
selend met zachte en hardere stenen 
van serpetijn tot marmer en arduin, 
zowel abstract als figuratief.”
De expositie is nog te bezichtigen tot 
eind december.

Tot de kern, Judith Tesser.

Ad en Tonnie 
Buvelot 60 jaar 
getrouwd
Zaterdag 14 november viert de fa-
milie Buvelot de 60 jarige bruiloft 
van Ad en Tonnie. Beide verkeren 
nog in goede gezondheid en vooral 
Tonnie (83 jaar) zwaait de scepter 
thuis en Ad (85 jaar) die iets rustiger 
van aard is, voelt zich daar wel bij.

Het paar woonde eerder op de Oude 
Dijk (nu Geldropseweg) maar daarna 
trokken ze naar de Refelingse Erven 
waar ze tot volle tevredenheid hun ou-
de dag slijten.
Het huwelijk bracht hen twee doch-
ters: Heidy en Anja. De twee kleinzo-
nen Kevin en Raymon worden echt 
vertroeteld door Opa en Oma.
Het diamanten bruidspaar is nog ze-
ker niet uitgeblust want Ad is veel te 
vinden op de Dorpswerkplaats en 
Tonnie breit kinderkleertjes voor Roe-
menië en maakt kaarten voor bijzon-
dere gelegenheden.

Uniek project ‘Kijk mij!’

Nuenense kunstenaars portretteren 
bewoners Dommelhoef
Door Nannie van den Eijnden

Op zondag 8 november is in verpleeghuis Dommelhoef in Eindhoven op fees-
telijke wijze de expositie ‘Kijk mij!’ geopend. Tien kunstenaars waarvan ze-
ven afkomstig uit Nuenen zijn in gesprek gegaan met tien bewoners en 
hebben ieder in hun eigen techniek een portret gemaakt van deze cliënten. 

Kunstenares Anneke Brenninkmeyer met 4 
etsen over belangrijke herinneringen uit 
het leven van de bewoner.

Het doel van dit project was om het 
leven van de bewoners in de zorgin-
stelling zichtbaar te maken. Wat 
maakt het leven de moeite waard als je 
een fysieke beperking hebt, wie ben je 

dan? De indrukwekkende unieke por-
tretten bewijzen het: ik lééf, ik neem 
deel, ik ben. 
Kunstenaar en bewoner onthulden sa-
men hun portret en gaven een korte 
toelichting op het proces in het bijzijn 
van familie, die soms emotioneel rea-
geerde. Dat de samenwerking goed 
was geslaagd, in vertrouwen, openheid 
en kwetsbaarheid, was in de portretten 
terug te zien. Ze werden met ontroe-
ring en enthousiasme ontvangen. 

Anneke Brenninkmeyer (etsen), Kees 
van Cappellen (werken met ijzer en 
klei), José Kreveld (draadfiguren, klei- 
en schilderwerken), Meindert Mos-
terman (verschillende technieken), 
Eva Sanders Jonsson (schilderkunst), 
Willie van Schie (tekenen) en Bart 
Stumpers (fotografie) werkten vrijwil-

Bewoner Toke Smits, Meindert Mosterman 
en het portret dat van dichtbij onscherp en 
van veraf scherp was. 

Concert van Het NMK voor   
Mutomo Mission Hospital € 1.150,-
Op 20 september had Het Nuenens Mannenkoor (NMK) in een unieke samen-
werking met Lenny Kuhr, Patricia ter Burg-Heesakkers en Inge Frimout een 
benefietconcert gegeven in de H. Clemenskerk in Nuenen. 

Het batig saldo van dit concert komt 
ten goede aan het Mutomo Mission 
Hospital in Kenia voor ondersteuning 
van een project dat staaroperaties mo-
gelijk maakt en het hospital in staat 
stelt mensen voor die operaties op te 
leiden. Er is voor dit doel een op-
brengst gerealiseerd van € 1.150,-. 
Tijdens een informele bijeenkomst met 

het NMK heeft de voorzitter dit bedrag 
via een symbolische cheque overhan-
digd aan Katinka Mijnheer en koorlid 
Peter Reemst. Zij gaan regelmatig naar 
het Mutomo Mission Hospital om me-
dische ondersteuning te bieden. Op 5 
november zijn zij weer naar Kenia afge-
reisd met deze blijde boodschap én het 
mooie bedrag dat daar zo welkom is. 

BRAVO MAGIC WORLD

Pretpark in Het Klooster
Al eens in een Nuenense achtbaan gezeten? Niet bang voor loslopende 
slangen? Gulbergen vanuit de lucht gezien? Al eens vanuit je  luie stoel 
langs een waterval geraasd? Wel eens van De Dwersrijers gehoord? Een 
zoen van Miss Piggy gehad? Spoken bestaan immers niet! …. dachttut wel?
Waar of niet waar? Je kunt het a.s. zaterdag 14 november allemaal zelf ko-
men checken en beleven tijdens de voorstelling Bravo Magic World. 

Want ook dit jaar gaan Brassband de 
Vooruitgang en toneelvereniging de 
Lindespelers weer voor een bijzonde-
re productie. Na o.a. Brass at the Mo-
vies, Brass around the World en Brass 
at the War is dit jaar gekozen voor het 
thema ‘pretpark’ onder de naam Bravo 
Magic World. Een dankbaar thema 
om alles uit de kast te halen voor een 
wonderlijke en verrassende kijk- en 
luisterbelevenis.
De gasten zullen al vanaf de entree 
worden meegenomen in een interac-
tieve tour langs en door allerlei attrac-
ties. Een combinatie van pretpark, 
computerspelen en sprookjesachtige 
belevenissen zorgen voor een bijzon-
der programma. De samenstellers van 
het programma hebben zich laten in-
spireren door bijzondere attracties 
van uiteenlopende pretparken; daar-

naast boden tal van computerspelen, 
animaties en sprookjesparken materi-
aal waarmee spel en muziek ontwik-
keld kon worden.
Deze editie is de zesde productie in 
een succesvolle reeks van samenwer-
kingen tussen beide verenigingen en is 
opnieuw een samenspel van muziek 
en entertainment. Het thema en de 
opzet heeft geresulteerd in een voor-
stelling die voor het hele gezin volop 
kijk- en luisterplezier biedt.
Evenmin als in een echt pretpark is het 
de bedoeling rustig op je stoel te blij-
ven zitten. Zowel de acteurs en actri-
ces als de muzikanten zorgen er wel 
voor dat je steeds verrast wordt. 
Bravo Magic World is pretparkentertain-
ment op hoog niveau met snelle wendin-
gen en spookachtig goede muziek.
Bravo Magic World vindt plaats op za-
terdag 14 november in Het Klooster in 
Nuenen. Gelet op het familiekarakter 
van de voorstelling is ervoor gekozen om 
zowel ’s middags (14.30 uur) als ’s avonds 
(20.00 uur) een voorstelling te verzor-
gen. Kaarten kosten € 10,- voor volwas-
senen en € 5,- voor kinderen tot 12 jaar 
en zijn verkrijgbaar via www.brassband-
devooruitgang.nl Op deze website vind 
u alle benodigde informatie over deze 
bijzondere voorstelling.

lig mee aan dit project. Een aantal van 
hen is verbonden aan het schilderscol-
lectief ‘Atelier Nuenen’. 

De expositie is dagelijks te bezichtigen 
op de 1e etage van Dommelhoef tot en 
met half januari 2016, Parklaan 97 
Eindhoven. Voor informatie over de 
bezichtigingsmogelijkheden kunt u 
contact opnemen met de receptie, 
telefoon 040 - 26 10 111.



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.
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7 9
6 8 2
7 1

2 5 7
3 9 5

1
1 3

5 7 9 6
6 5 2 4 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 scherpe saus 6 visgerei 12 aanvoerder 13 lenig 15 nageslacht 
16 gezet 18 sprookjesfiguur 19 ik 20 voorzetsel 22 geestdrift 25 titel 26 serie 
29 vrouwelijk dier 30 doopgetuige 32 cijfer 34 make-up 36 bijbelse figuur 
37 roem 39 loopstok 41 mode 44 provinciehoofdstad 46 tennisterm 
48 man van adel 50 deel v.d. bijbel 51 gebak 53 oude lengtemaat 54 wolvlokje 
56 jong dier 57 drinkgerei 59 profeet 60 deel v.e. geschrift 
62 kleine hoeveelheid 64 sportvrouw 65 reisgoed.

Verticaal: 1 riv. in Frankrijk 2 houding 3 met dank 4 slaapplaats 5 zangstuk 
7 Europese hoofdstad 8 buitenkans 9 dierengeluid 10 pl. in Gelderland 
11 spelleiding 12 riv. in Frankrijk 14 vogelnaam 17 veldvrucht 18 vorstentitel 
21 racewagentje 23 in opdracht 24 overgeleverd verhaal 27 landbouwwerktuig 
28 kei 30 moes 31 voorzetsel 33 paling 35 ijzerhoudende grond 38 hemelbrood 
39 stoomschip 40 treuzel 41 sportploeg 42 lidwoord 43 humorloos 
45 brede sjaal 47 circa 49 plant 51 afwas 52 staat in Amerika 55 kern 
56 watering 58 inkeping 59 nauw 61 namelijk 63 dierengeluid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

B E T U W E M O B I E L

A R R I E T A D A M E O

F A G O T A A R L A R V E

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

A K S I E P N Y D E R A

L T A N T E E M E L T L

D V K O

G P A A R D Z I E K E I

E L I L E O E E N D E N

E E S T P U P I L G A D E

S N A A K C O L H A M E R

T T C A S H E D E L L T

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

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

Oplossingen wk 45
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

OORVERDOVEND

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.

ANALYSE
BEIGE
DROGEN
EISEN
GELIEFD
GILDEMEESTER
HEIDEVEN
HOOSWATER
KOEST
KORAN
MEMORISEREN
MENORA
NAGEL
NAPPA
OKAPI
OOGGETUIGE
OVERPEINZING
PLAAG
RATEL
RENTE
SPRINT
TAROK
TEKST
TEUGEL
TOREN
VULPEN
WROEGING

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

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 44, Mw. C. de Laat, 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

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

Vraag ’t aan Ivi

Kunnen kaak- en 
protheseproblemen 
voorkomen worden?

Een jaarlijkse controle op pasvorm en slijtage is ons advies. 

Zo voorkomt u problemen met uw kaak of prothese. Daarom 

vinden wij het zo belangrijk dat een gebitsprothese goed 

onderhouden wordt. Alleen dan kunt u optimaal gebruik 

maken van uw prothese. Praten, eten, lachen en uzelf zeker 

voelen over uw gebit!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

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

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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.

GRIEKS RESTAURANT 
ELPIDA vraagt vrouwelijke 
medewerkers voor in de be-
diening (leeftijd 18-30 jaar) 
met ervaring. Persoonlijk sol-
liciteren bij Grieks Restaurant 
Elpida, Dhr. Sakis, Parkstraat 
8, 5672 GG Nuenen, tussen 
11.00 en 15.00 uur.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

WELLNESS

Instituut Zilverschoon Beauty & Health
Berg 51 Nuenen 040-2300025 • www.instituutzilverschoon.nl

ZONDAG 15 NOVEMBER 
EXPOSITIE KUNST AAN 
DE BERG, 13.00-17.00 UUR 
locatie Instituut Zilverschoon. 
Met Judith Tesser, Frank van 
Vugt; schilderijen en Lies 
Kempers; beelden. U bent 
van harte welkom!
    
JAPANSE FACELIFT 
MASSAGE, huidverjonging 
op natuurlijke wijze. Combina-
tie van massagetechnieken met 
o.a.drukpunt en bindweefselen-
massage en gebruik van specia-
le maskers. Geeft de huid een 
enorme oppeper en een gelift 
uiterlijk! Maak nu een afspraak.
   
LAST VAN ONTSIEREN-
DE KALK OF SCHIM-
MELNAGELS? Behande-
ling met Lasertherapie. Ge-
zonde nagels zonder gebruik 
van schadelijke medicijnen. 
Al na enkele maanden een 
mooi resultaat! (mits thuis-
adviezen opgevolgd worden)
   

MAANDAG 16 NOVEM-
BER een gratis en vrijblijven-
de intake bij onze nieuwe cos-
metisch arts. Bel voor een af-
spraak, ook s’avonds. Beperkt 
aantal plaatsen. 
   
PERFECTE GEVORM-
DE WENKBRAUWEN 
(hairstrokes) metho-
de), EYELINERS, LIP-
LINERS MAKEN UW GE-
ZICHT SPREKENDER EN 
GEEFT EEN JONGER VER-
ZORGD UITERLIJK. Met 
Permanent Make-up elke 
dag weer stralend voor de 
dag komen zonder moeite. 
Al ruim 15 jaar ervaringen en 
GGd gecertificeerd.
   
SPECIALIST IN ONTHA-
REN, 30 JAAR ERVARING, 
nieuwste technieken, beste re-
sultaten, Diodelaser, elektrisch 
ontharen, HARSEN. Erkend 
door zorgverzekeraar! Aarzel 
niet, bel voor een gratis consult!

Er zijn voor zaterdag 5 
december nog enkele 
huisoptredens te boeken 
met 1 sint en 2 pieten. Bel 
Stijn 040-2840013 of mail 
stijn@tijdvoorkwaliteit.nl

VERLOREN in het gebied 
Broek of Hool, Nuenen. Op 
zaterdag 7 november, een 
varifocale bril met zwarte 
steuntjes. Hebt u die gevon-
den? Bel a.u.b. 06-53421043.

MEDIUM SORAYA geeft 
antwoord op al uw vragen 
over liefde, relaties, financiën 
en werk. Tel. 06-20487184.
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Begrotingsbehandeling veel van hetzelfde
Door Gerrit van Ginkel

Opvallend detail bij de stemmingen op 
de ingediende amendementen was de 
verdeeldheid in stemgedrag bij de 
Fractie van W70. De grootste partij 
van Nuenen gaat daardoor mee in de 
verdeeldheid van de Nuenense politiek 
en doet daarmee geen goed als stabiele 
factor.
Voor W70 waren de negatieve begrotin-
gen 2017 en 18 best zorgelijk, zoals door 
vele fracties werd opgemerkt. De nega-
tieve begroting van de Stichting Kinder-
speelzalen was voor de partij nog steeds 
een doorn in het oog, ook na de sane-
ring. Het gecombineerde onderzoek 
voor een zwembad met sporthal hoefde 
niet voor W70. Wel ondersteunden zij 
een onderzoek naar een sporthal maar 
een zwemvoorziening is geen gemeen-
telijke taak. Zij vonden de subsidies aan 
KBO, Dorpswerkplaats, Atelier van 
Gogh en Jocanto verdedigbaar. Ook de 
subsidie van 8 euro per theaterstoel was 
akkoord mits de raad de exploitatie-
voorstellen in kon zien. Alleen de legale 
woonwagens opknappen als de huur-
ders geen achterstand in hun verplich-
tingen hebben. De leges in het 
buitengebied waren voor W70 onduide-
lijk. Waarom zijn ze 300% hoger dan bij 
andere vergelijkbare gemeenten?

Sluitpost vrije markt
Groen Links memoreerde de scha-
duwkanten van een terugtredende 
overheid. Het toezicht is een sluitpost 
van de vrije markt. Het Klooster en 
het zwembad werden genoemd als 
voorbeelden waarbij de gemeente nu 
moest bijpassen. Het ondersteunen 
van een ondernemer heeft geleid dat 
deze overeind kan blijven. Hier is 
sprake van geven en niet van lenen. 
Dat kan alleen met een programma-
commissie in een organisatie waarin 
sprake is van invloed van derden.
Als we nu beslissen dat er geen onder-
zoek gedaan wordt naar een zwem-
bad, komt die kans nooit meer terug. 
Het kaders stellen moet vooraf en niet 
achteraf. De extra aangetrokken amb-
tenaar op communicatie, wat heeft die 
opgeleverd?, was een vraag van Groen 
Links. Zij wilden weten wat de kaders 
zijn voor communicatie 70.000 euro 
en voor Parkmanagement 2x 80.000 
euro. Bij het subsidiebeleid hoort een 
toets om te zien wat de vereniging er 

zelf aangedaan heeft om de begroting 
rond te krijgen. De partij stelde voor 
een potje aan te leggen van 25.000 eu-
ro voor tussentijdse aanvragen lager 
dan 500 euro.
Nuenens Belang vindt dat wonen en 
huisvesting vooral voor ouderen een 
uitdaging en de belangrijkste doel-
groep moet zijn voor de Nuenense po-
litiek. Er wordt te weinig gesproken 
over ouderen in de begroting en meer-
jarenbegroting. Langer zelfstandig wo-
nen, maatoplossingen die met senioren 
meegroeien, een coach voor het inven-
tariseren van woonbehoeften en een 
totaalconcept aanbieden in plaats van 
ad hoc beslissingen zijn voor Nuenens 
Belang speerpunten van beleid, naast 
het behoud van de Dorpswerkplaats. 

Robuust
De VVD wil een robuust beleid en heeft 
grote zorgen dat een meetbaar doel ont-
breekt om de raad haar controletaak uit 
te laten voeren. Het verlagen van de re-
kenrente is onwenselijk. Het uitbreiden 
van de bestedingsnorm is niet nodig 
omdat dat ook via een interne taakver-
deling bewerkstelligd kan worden. Pleis-
ters plakken op Het Klooster heeft geen 
nut. De VVD wil naar een privatisering 
met behoud van sociale-culturele func-
ties; Bij de woonwagenrenovatie zegt de 
VVD: geen plan, geen geld. Subsidies 
moeten niet gaan op wat mogelijkerwijs 
nog gaat komen maar op aanvraag.
De Socialistische Partij vindt de be-
groting op een aantal punten ‘vaag-
taal’. Dat zijn globale initiatieven 
zonder concreet te worden. Er zijn 
nog veel risico’s, zoals het KAFI rap-
port, de exploitatie van Nuenen-west 
en de relatie met helpt Elkander. Het 
beroep op zwaardere zorg terugdrin-
gen kan geen doelstelling zijn. Er moet 
juiste zorg worden verleend. De socia-
le woningen in Nuenen steken met 
18% schril af met het landelijk gemid-
delde van 30%. De SP kent nog steeds 
geen beleidsplan voor speeltoestellen. 
Er worden nog steeds speeltoestellen 
verwijderd in plaats van te vervangen 
of repareren. Men wacht nog op een 
raadsvoorstel voor Het Klooster. 5000 
euro bijdragen zonder alternatieven is 
onbespreekbaar voor die fractie.
De Combinatie vond dat de subsidie-
verordening aangepast moet worden 

Tijdens de raadsvergadering van 5 november j.l. werden de begroting 2016 
en de meerjarenbegroting 2017/2019 behandeld. Alle 10 aanwezige frac-
ties vonden er wel iets van. De fractie Pijs was afwezig wegens ziekte. 

omdat er in 2013 een amendement is 
aangenomen. Als je alle bedragen uit 
de begroting  bij elkaar telt kom je tot 
de conclusie dat het plafond 156.000 
euro lager is gelegd.
Waarom moet er meer geld komen 
voor de invulling van de wethouders-
posten. Toen er één langdurig ziek 
was en er veel werk was door de tran-
sities, lukte het ook. De Combinatie 
dacht eerder aan minder dan meer. 
Waarom investeren in strooimachines 
als we de gladheidsbestrijding zelf niet 
meer uitvoeren, was hun slotvraag.
Het CDA constateerde dat er in 2017 
nog niets gaat gebeuren met de subsi-
die omdat in het najaar van 2016 de 
beleidsnota op de rol staat. Dat heeft 
veel impact voor de verenigingen. De 
fractie wilde een gevarieerd aanbod 
van cultuur in het centrum maar de 
inwoners moeten wel weten wat ze 
daaraan meebetalen. Wat gebeurt er 
als de rekenrente stijgt, was ook de 
vraag die het CDA stelde. De oogklep-
pen moeten af zodat we volledig voor-
bereid meteen in kunnen haken om 
vluchtelingen onder te brengen. 

Aanvaarbare rekenrente
D66 vond de verlaging van de reken-
rente aanvaardbaar. Zij uitte haar zor-
gen over de besparing op jeugdzorg. 
Om de besparing van het Rijk van 
600.000 euro op te vangen zijn alle be-
schikbaar gestelde middelen hard no-
dig. Na 2016 is er geen vangnet meer 
van 1 miljoen voor de transities, vol-
gens D66. Zij wilde wel instemmen met 
de 71.000 euro voor het Kunstkwartier 
maar wilde wel weten hoe de verdeling 
tot stand is gekomen. Ook stemde zij in 
voor een krediet van 25.000 euro voor 
het onderzoek naar een Zwem-Sport 
combinatie. Er werd gevraagd naar 
meer inzicht over de besparingen van 
afvalkosten voor de burger de komen-
de jaren. Zij wilde een bevordering van 
de bouw van energie neutrale wonin-
gen door gebruik van wind- en zonne-
energie bij nieuwbouwwoningen. Zij 
beslote met het verzoek om meer in-
zicht in de ontwikkelingen bij de 
Dorpswerkplaats en vroegen om meer 
parkeerruimte bij de HOV haltes.
Tenslotte nam de fractie van den Boo-
men niet de moeite naar het spreekge-
stoelte te komen. Hen betoog van 
enkele  regeltjes voegde niets toe aan 
hetgeen eerder gepasseerd was en leek 
weinig voorbereid.
Er werd nog een stemming uitgevoerd 
over 16 amendementen en 2 moties.
Verstrekkende gevolgen voor de be-
groting hadden deze niet.   

Afspraak is niet altijd afspraak 
Het kopen van een huis is een heel belangrijke beslissing. Daarom is een mon-
deling overeenkomst over een aankoop in dit geval niet rechtsgeldig, zoals bij 
de meeste andere goederen en diensten wel. Daar kan de bewijsbaarheid overi-
gens wel een probleem vormen als kopers of verkopers er later toch liever van 
afzien. Maar de aankoop van een woning is door de wetgever zo belangrijk ge-
zien dat voor particulieren een zogenoemde ‘schriftelijkheidsvereiste’ is vastge-
legd in de wet. Er is pas sprake van een rechtsgeldige overeenkomst als de par-
ticuliere koper en verkoper allebei de schriftelijke koopovereenkomst hebben 
ondertekend.

Dus als u vrijdagmiddag een bod hebt uitgebracht en de verkoper heeft gezegd 
- en met een handdruk bezegeld - dat hij dit bod accepteert, dan kan hij daar 
maandag toch op terugkomen als zich tijdens het weekeinde iemand heeft ge-
meld met de mededeling: ik bied 10.000 euro meer. Dat is natuurlijk zuur voor 
degene die zich al eigenaar waande, te meer daar dit wetsartikel juist ter be-
scherming van de koper is opgenomen. De koper heeft zelfs het recht om na het 
tekenen van een koopovereenkomst nog op de koop terug te komen. Hier geldt 
een termijn van drie dagen, tenzij beide partijen een langere periode overeen-
komen. En meestal is ook nog vastgelegd dat de koop niet doorgaat als koper 
de financiering van de aankoop niet rond krijgt. 

Het recht van de één druist soms in tegen het rechtsgevoel van 
de ander. Als makelaar zit je daar dan soms wat ongemak-

kelijk tussen. Maar ook wij hebben uiteraard niet anders 
te doen dan de regels zo goed mogelijk uit te leggen en 
te respecteren. Ook het bevestigen per mail van een 
mondelinge overeenkomst of het opsturen van een 

concept-koopovereenkomst is niet rechtsgeldig; dat is 
slechts de door beide partijen ondertekende overeen-
komst zelf.

Het is onze regio op dit moment nog niet zo’n brandend pro-
bleem, maar in de binnensteden van bijvoorbeeld Amster-

dam en Utrecht doet zich de situatie van ‘overbieden’ 
op mondelinge overeenkomsten al weer voor. Dus 
wees gewaarschuwd: afspraak is niet altijd afspraak. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Applaus in raadsvergadering 
In de raadsvergadering van 24 september jl. hield raadslid Tom van den Boomen een 
pleidooi over de kwestie bomen aan de Vallestap. Na zijn betoog klonk er vanaf de 
publieke tribune tegelijk met instemmende geluiden, ook een luid applaus. De voorzit-
ter van de raad merkte terecht op, dat het niet de bedoeling is dat vanaf de publieke 
tribune luidruchtig instemming met een betoog van een raadslid wordt geuit. Correct.
Echter, hij deed deze terechtwijzing volgen met de zin: “Ben ik u aan het aankijken 
mijnheer de Brouwer”. Hiermee in ‘het openbaar’, zelfs via de tv, insinuerend dat ik 
het was die applaudisseerde en daarmee het pleidooi zou onderschrijven. Enkele 
raadsleden draaiden zich om en ook de blik van de andere aanwezigen was op mij 
gericht. Ten onrechte, want ik had niet geapplaudisseerd. 
Ik heb daar de voorzitter nadien schriftelijk op gewezen en hem gevraagd om, even-
eens in het openbaar, in de eerstkomende raadsvergadering aan te geven dat hier - 
door het noemen van mijn naam - ten onrechte een vergissing was begaan. Ik had 
van die insinuatie namelijk al snel repercussies ondervonden door de dag daarna, 
zelfs tijdens een begrafenis, en ook anoniem per telefoon te worden aangesproken als 
verondersteld aanhanger van de politieke ideeën van de heer Tom van den Boomen. 
Helaas, de voorzitter is niet zo coulant geweest om dit in de raadsvergadering te 
doen om daarmee de gedane insinuatie bij zowel de raadsleden als het publiek weg 
te nemen.
Ik zal daarom maar, ‘openbaar’, het mij beschadigen zelf rechtzetten want :
1. Ik was het niet die applaudisseerde.
2. Ik sta op geen enkele wijze achter de politieke gedachtegang van de heer Tom van 
den Boomen.
Ben zo in elk geval één Nuenense ergernis kwijt en kan het ook niet - via de LON - ach-
teraf, onjuist aan de orde te komen.

Ton de Brouwer, Ruiterweg 6, 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

Cursisten tekenen 
Dorpswerkplaats 
zoeken collega's
De tekengroep op dinsdagochtend kan 
wel wat nieuwe leden gebruiken en 
daarom roept Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats iedereen die plezier heeft in 
tekenen en zijn/haar tekentechniek wil 
verbeteren op om de tekengroep bij 
hen te komen versterken.

In deze bijzondere tekenles kan je te-
kenen wat je wilt in je eigen stijl. Er 
wordt niet gewerkt met opdrachten. Je 
zoekt je eigen inspiratie in foto's, boe-
ken of tijdschriften of brengt een 
voorwerp mee om na te tekenen. De 
gewoonste dingen kunnen leiden tot 
een tekening. Alles begint met kijken 
en met verwondering over hoe mooi 
de wereld in elkaar zit.
Je kunt een onderwerp precies uitwer-
ken of krabbelend interpreteren. Ab-
stract werken of emotie uitdrukken. 
De zoektocht naar de juiste lijn, het 
juiste vlak of de treffende gelijkenis. 
Daar doe je het voor. De ene dag lukt 
dat beter dan de andere dag. Er kan 
geëxperimenteerd worden met pot-
lood, houtskool, pastelkrijt, fineliners 
of aquarel. Heb je vragen dan kun je 
een beroep doen op het deskundig ad-
vies en de aanwijzingen van begeleider 
Jan de Weeger. Het gaat de huidige 
cursisten vooral om het plezier in te-
kenen, niet om de perfectie. 
Als je de sfeer van de les wilt proeven, 
kun je altijd vrijblijvend eens binnen-
lopen in de tekenles van Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats, Park 63b, 
Nuenen op dinsdagochtend van 09.00 
tot 12.00 uur. Graag tot ziens.

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Per seconde grijzer      
met Heedoedemee….
Ons mooie Nuenen. Ziede gij ze vliegen? Maok da ge weg komt. Hoe krijg je drie-
duizend inwoners in onze gemeente op de been? Dan organiseer je een leuke 
DorpsQuiz. Een gezellig avondje bij elkaar met je buurtgenoten, familieleden of 
collega’s. Spannend speurwerk om de titel Slimste team van Nuenen 2015. 

De DorpsQuiz ‘Hee doede mee’ was 
met 125 teams volgeboekt. Vorig jaar 
74 teams, nu dus 125. Teams die luis-
teren naar namen als Kwisnie, Per se-
conde grijzer, Wettertetters, Hier heur 
ik thuis, Coolen & Co. Daarbij ook de 
top-3 van vorig jaar: Aspro & Co, Hoe-
lahoep en de Aardappelweters.

Burgemeester Maarten Houben 
wenst alle teams aan de Nuenense 
dorpsquiz succes. “Moge de beste 
winnen”, twittert hij. Bij rubriek: Fijn 
fiske nie? luidt vraag 7: wanneer zijn 
de burgemeester, secretaris en de 
wethouders jarig? Maarten is geboren 
op 10 juli 1970.

Zaterdagavond klonk om half zeven 
op de kiosk het lied ‘Hee gaode mee’ 
van de Nuenense zanger Gerard van 
Maasakkers en binnen vier minuten 
waren alle teamcaptains in het bezit 
van het Quizboek. Vijf uur later, om half 
twaalf dus, zijn alle boeken ingeleverd. 
Welk team de meeste vragen goed be-
antwoord heeft maakt de organisatie 
zaterdagavond 14 november bekend 
in de feesttent bij de Collse Hoeve. 

De vragen en opdrachten staan in een 
kleurrijk Quizboek. Opgeteld wel hon-
derd, verdeeld over een dozijn catego-
rieën. Flink aanpoten voor de teams, 

die op een locatie naar keuze aan het 
werk zijn. De teams lopen uiteen van 10 
tot 30 of meer personen. Minstens tien, 
dat is wel nodig ook. Zo sturen de orga-
nisatoren deelnemers op weg die met 
de app Heedoedemee op hun iPhones 
via gps in Nuenen-centrum opdrachten 
krijgen. Ook deze keer een geheime op-
dracht, nu in de Collse Hoeve. Geen dic-
tee, maar een geheime opdracht die 
schuil gaat achter de hint: Wie weet 
waar Willem Wouters woont? Willem 
Wouters woont wijt weg! Met aardrijks-
kundige vragen wordt één deelnemer 
per team getest op parate kennis. 

Aardig wat muziekvragen, zoals tien 
korte takes van liedjes op een casset-
tebandje, noteer artiest (o.a. Frans 
Bauer, Nena en Anouk) en titel. Maak 
de meegeleverde puzzel van 500 
stukjes en zet drie teamleden met het 
eindresultaat op de foto. Ook moet 
met legostenen een afgebeeld voor-
beeld nagebouwd worden. 
De juiste antwoorden komen na de 
feestavond op de website www.hee-
doedemee.nl en over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd. 
Met dank aan de organisatoren: v.l.n.r. 
Sjef Hendrikx, Inge Jacobs, Laura van 
Hout, Joost van Zwam, Roeland de 
Laat, Marijke van de Sande en Karlijn 
de Groot.

Kleding maken
Lijkt het je leuk om kleren voor jezelf of voor je kinderen te maken? Dat kan! 
Waar? Bij Vrouwencentrum 'de Vlinder' Wanneer? Op elke dinsdagmiddag van 
13.00 tot 15.00 uur. Kosten? € 8,- per maand. Voor meer informatie mail naar: 
vrouwencentrum@levgroep.nl , of stuur een bericht via de facebookpagina 
'Vrouwencentrum de Vlinder'.



Oudenstein 1 Nuenen
Vrijstaande speels ingedeelde woning gelegen in kindvriendelijke 
woonomgeving Nuenen-Oost. De woning beschikt over een grote 
garage, praktische woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers en 2 
badkamers. De open zolderverdieping biedt een zee aan bergruimte. 

•	 Inhoud:	650	m3
•	 Woonoppervlakte:	155	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	449.000,00	k.k.
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Berg	11A	Nuenen
Appartement gelegen in ‘t Oog van Nuenen wat zich kenmerkt door 
een zéér veelzijdig woningaanbod, een rustige woonomgeving en 
eigentijdse architectuur met een knipoog naar het verleden. Door het 
afwisselend aanbod aan woningtypen is dit een locatie waarbij het 
dorpse karakter overeind is gebleven.

•	 Woonoppervlakte:	94	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	209.000,00	v.o.n.
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Vincent	van	Goghstraat	47	Nuenen
Midden in het gezellige centrum van Nuenen gelegen 3-kamer 
maisonnette met een royaal dakterras. Het appartement beschikt 
over een woonkamer en keuken op de eerste verdieping alsmede 
een badkamer en 2 slaapkamers op de tweede verdieping.

•	 Inhoud:	255	m3
•	 Woonoppervlakte:	100	m2	
•	 Bouwjaar:	1982
•	 Vraagprijs:	€	199.000,00	k.k.
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Vonderrijt	10	Nuenen
Nette vrijstaande woning, gelegen in een rustige doch 
kindvriendelijke woonomgeving in Nuenen-Oost. Voorzien van een 
ruime woon-/eetkamer, woonkeuken, bijkeuken, inpandige garage 
en 3 slaapkamers en een badkamer op de verdieping. Zowel de voor 
als achtertuin zijn fraai aangelegd en keurig onderhouden

•	 Inhoud:	640	m3
•	 Woonoppervlakte:	144	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	475.000,00	k.k.
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Hoge	Mikkert	10	Nuenen
Ruime uitgebouwde tweekapper met een prachtige tuin op het 
zuidoosten met optimale privacy. De woning is voorzien van een 
slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Tevens is er een 
grote eetkeuken en royale kamer. Deze moderne tweekapper ligt in 
een rustige groene woonomgeving op een perceel van 366 m². 

•	 Inhoud:	400	m3
•	 Woonoppervlakte:	154	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	324.500,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

nieuw	aanbod

Spierkesdreef	5	Nuenen
Sfeervolle instapklare tussenwoning gelegen in de rustige en 
kindvriendelijke woonomgeving Nuenen-Oost nabij het prachtige 
wandelgebied “Papenvoortse Heide”. De woning is voorzien van 
een woon-/eetkamer met open leefkeuken, 2 slaapkamers en een 
badkamer. De achtertuin is fraai aangelegd en onderhoudsvriendelijk.

•	 Inhoud:	275	m3
•	 Woonoppervlakte:	100	m2	
•	 Bouwjaar:	1995	
•	 Vraagprijs:	€	197.500,00	k.k.

nieuw	aanbod

De	Loo	23	Mierlo	
In een rustige en kindvriendelijke wijk gelegen tussenwoning met 
T-vormige woonkamer, open keuken, 3 slaapkamers, badkamer en 
praktische bergkast. De woning is gelegen aan een plantsoen met 
vrij uitzicht aan de voorzijde.

•	 Inhoud:	340	m3
•	 Woonoppervlakte:	100	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€	209.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Den	Binnen	16	Nuenen
Op industrieterrein Eeneind gelegen groot woonhuis met 
2 bedrijfsruimtes. Het woonhuis is voorzien van 3 slaapkamers 
(met mogelijkheid voor het creëren van een vierde slaapkamer) 
en 2 badkamers. De bedrijfsruimtes hebben beide een industriële 
uitstraling en zijn van alle gemakken voorzien. Voor de woning 
en bedrijfsruimtes bevindt zich een grote parkeerplaats

•	 Inhoud:	482	m3
•	 Woonoppervlakte:	143	m2
•	 Vraagprijs:	€	399.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Eikenlaan	12	Nuenen
Op een toplocatie in Nuenen gelegen sfeervolle moderne bungalow 
met garage op een prachtig aangelegd perceel van 942m². 
De achterzijde is op de zonzijde georiënteerd en grenst aan 
natuurgebied “Het Nuenens Broek”.

•	 Inhoud:	632	m3
•	 Woonoppervlakte:	190	m2
•	 Bouwjaar:	1961
•	 Vraagprijs:	€	695.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Zuiderklamp	109	Nuenen
Ruime vrijstaande villa aan de achterkant gelegen aan een groene 
wal en voorzien van royale hal, ruime woonkamer, semi open keuken, 
bijkeuken en 4 slaapkamers. De villa is rustig gelegen op een groot 
perceel van 727 m2 in villapark Zuiderklamp nabij diverse scholen, 
voorzieningen en uitvalswegen.

•	 Inhoud:	650	m3
•	 Woonoppervlakte:	130	m2	
•	 Bouwjaar:	1988
•	 Vraagprijs:	€	519.000,00	k.k.

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Olijf
r e s t a u r a n t
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Wijn en Spijsavonden Herfst & Wild

Van 15 t/m 19 november kunt u genieten van 
verrassende herfst & wildgerechten. Dit in een 
5 gangen menu samengesteld met 5 bijpassende 
glazen wijnen voor € 69,50.

U kunt ook alleen kiezen voor het herfst & wildmenu:

3 gangen  29,50
4 gangen  34,50
5 gangen  39,50

Gebruik maken van de dinerkaart is mogelijk.

www.restaurantolijf.nl/reserveren

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. www.restaurantolijf.nl
Reserveren kan telefonisch of via www.restaurantolijf.nl/reserveren

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-284 03 33  |  E info@neworiental.nl  |  W neworiental.nl

ZATERDAG 28 NOVEMBER A.S.
RESTAURANT “NEW ORIENTAL” PRESENTEERT:

PROMOTIE TOUR: SOUL & MOTOWN IS COMING BACK!!!

NEW TIMELESS
Inclusief:

Swingend en spetterend optreden New Timeless 
(leadzanger is broer van Ruth Jacott)

* * * * *
Voorgerecht - onbeperkt Oosters warm 
specialiteiten buffet en een nagerecht

* * * * *
All-in dranken arrangement: 
bier, huiswijnen, frisdrank 

koffie, thee, cappuccino tot 00.30 uur
* * * * *

Top entertainment 
met diverse gast optredens lokale artiesten

Aanvang avond 19.15 - 19.30 uur
Einde show 01.00 uur

* * * * *
Prijs p.p. (5 uur)

€ 79.50  ALL-IN 

VIP DINNER - SHOW
Zin in culinair eten, zin in “live muziek” en uit je dak gaan…dat kan!!!

Ditmaal wordt de avond muzikaal opgeluisterd door één van onze 
vaste huisartiest(en), ditmaal met zanger Mario Veltman, zangeres 
Ester van Heeswijk, zanger Maurice Schalks en uiteraard ook uw 
zanger en gastheer Mark Cornelis, die voor de sfeer zorgt met de 

Nederlandse hits van bekende en geliefde artiesten op dit moment. 
Maar als klap op de vuurpijl…..

New Timeless zal deze avond een groot aantal voor u welbekende 
motown-classics ten gehore brengen waarop gedanst en meegezon-

gen kan worden….hun nemen u mee… Going Back in Time!!

New Oriental
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Ir. Noordhofprijs: 
ook werknemers 
Nuenense 
bedrijven 
genomineerd
Oud Philips directeur Noordhof heeft 
26 jaar geleden privé een groot be-
drag geschonken aan de Stichting 
Bevordering Vakmanschap. Met dat 
geld moest er aandacht komen voor 
de vakman of vakvrouw die uitblinkt 
op zijn vakgebied in de metaal, bouw 
en mechatronica/overige vakman-
schappen in het technische domein 
in de regio Zuidoost-Brabant.

26 Jaar later is de Ir. Noordhofprijs uit-
gegroeid tot een zeer felbegeerde prijs 
op de werkvloer bij werknemers bij 
met name bouw- en metaalbedrijven. 
Maar ook mensen met bijzondere be-
roepen, zoals een glasblazer, een ac-
cordeonbouwer of wever hebben op 
het podium gestaan.

Op 26 november vanaf 13.30 uur staan 
26 vakmannen op het podium als ge-
nomineerde voor de ir. Noordhofprijs, 
de prijs voor de beste vakman/vak-
vrouw in de regio Zuidoost-Brabant. 
Dit jaar is DAF Trucks N.V. in Eindho-
ven gastheer van deze editie.
 
Genomineerden
De genomineerden van dit jaar zijn 
werkzaam in de bouw, metaal, me-
chatronica en overige vakmanschap-
pen bij de volgende bedrijven: AAE 
B.V., Adriaans Aannemersbedrijf B.V., 
Ban Bouw B.V., Bosch Rexroth B.V., 
Bots Bouwgroep Liessel B.V., Burgt-
Bouw B.V., Cofely Zuid Nederland 
B.V., Coopmans Lutters Bouw B.V., 
DAF Trucks N.V., D&M Vacuumsys-
temen, Fokker Landing Gear, Franke 
Nederland B.V., Frencken Mechatro-
nics, Inno Metaal, KMWE Precisie 
Eindhoven B.V., Nedschroef Helmond 
B.V., Neways Industrial Systems, NTS 
Mechatronics, Koninklijke Textielfa-
brieken J.A. Raymakers & Co, Aanne-
mersbedrijf van Rijswijck, SMF Tools 
B.V., VDL ETG Eindhoven, VDL Fi-
bertech Industries, VDL GL Precisi-
on, Aannemers- en timmerbedrijf de 
Wit en van Loon B.V.. Ze zijn voorge-
dragen door collega’s die vinden dat ze 
uitblinken in vakmanschap en collegi-
aliteit. Lees meer waarom ze voorge-
dragen zijn op de website: 
www.irnoordhofprijs.nl

Brenton Shearer bezoekt   
De Crijnsschool 
Op 10 november bezocht Branton Shearer Nederland. Shearer is een Ame-
rikaanse neurospycholoog en schrijver, een autoriteit op het gebied van 
meervoudige intelligentie. Dr. Shearer heeft een bezoek gebracht aan ver-
schillende lessen op De Crijnsschool.

Sinds een aantal jaar wordt op De 
Crijnsschool in Nuenen gewerkt met 
coöperatieve werkvormen en maken 
de leerkrachten gebruik van de inzich-
ten van Howard Gardner rondom 
Meervoudige Intelligentie. Door ge-
bruik te maken van alle 8 intelligenties 
leren kinderen niet alleen datgene dat 
gevraagd wordt in de kerndoelen, 
maar ook levensvaardigheden (21th 
century skills). Want op De Crijns 
vraagt men niet langer: ‘Hoe knap ben 
jij?’ Maar: ‘Hoe ben jij knap?’
Hiertoe volgt het team een scholingstra-
ject zodat ook de teamleden niet alleen 
‘matchen’ met de voorkeurstalenten, 
maar ook leren ‘stretchen’. Zo kunnen ze 
kinderen zo goed mogelijk helpen bij het 
ontwikkelen en ‘vieren’ van hun talenten.

In 1987 bedacht en ontwikkelde Shearer 
de Multiple Intelligences Developmen-
tal Assessment Scales (MIDAS™); door 
Howard Gardner omschreven als het 
beste MI-onderzoek dat er is. MIDAS™ 
wordt toegepast in meer dan 23 landen 
bij het analyseren van sterke en zwakke 
kanten van leerlingen, onderwijzers, 
ondernemers en Amerikaanse militai-
ren. MIDAS™ kent varianten voor kin-
deren, jongeren en volwassenen. 
Tijdens zijn bezoeken aan Nederland 
bezoekt Shearer scholen waar gewerkt 
wordt met meervoudige intelligentie én 
met zijn vragenlijst. Op deze manier 
ziet hij hoe het werken vanuit de geest 
van Meervoudige Intelligentie er uit ziet 
in de praktijk.
www.crijnsschool.nl

Rabobank: Productie    
en werkgelegenheid   
groeien in elke regio in 2016
In alle Nederlandse regio’s zullen de productie en de werkgelegenheid in 
2016 naar verwachting groeien. Landelijk bedraagt de economische groei 
komend jaar 2¾%, waarbij niet alleen de uitvoer, maar ook de particuliere 
consumptie en de private investeringen een duit in het zakje doen. Deze 
brede groeibasis leidt tot groei in alle sectoren en regio’s in ons land. De re-
gionale verschillen blijven daarbij relatief beperkt. Door een gunstige sec-
torstructuur hebben de Randstedelijke regio’s de meeste groeipotentie. Dat 
schrijven economen van de Rabobank in hun Regionale prognoses 2016. 

Prognose werkloosheid 2016.

Anders dan in de afgelopen jaren heeft 
de economische groei in 2016 een bre-
de basis. Rabobank-econoom Rogier 
Aalders: “Ook de particuliere con-
sumptie en de woninginvesteringen 
groeien volgend jaar, onder meer door 
de lage inflatie, de aantrekkende wo-
ningmarkt en de groeiende werkgele-
genheid. Hierdoor verwachten wij dat 
de toegevoegde waarde in alle secto-
ren toeneemt en dat ook de werkgele-
genheid in de meeste sectoren groeit. 
Dit betekent dat ook alle Nederlandse 
regio’s zullen groeien, al verwachten 
we wel verschillen. Deze verschillen 
hebben vooral te maken met het be-
lang van bepaalde sectoren in de re-
gionale economie. Vooral regio’s waar 
bijvoorbeeld de zakelijke dienstverle-
ning of de groothandel fors is verte-
genwoordigd hebben veel potentie. 
Daar waar de overheid en de zorg 
sterk zijn vertegenwoordigd verwach-
ten we minder uitbundige groeicijfers. 
Hierdoor zal de noordvleugel van de 
Randstad komend jaar goed presteren 
en zullen regio’s in Noord-Nederland 
iets achterblijven.” 

De Rabo-econoom plaatst wel een 
kanttekening bij de prognoses en wijst 
daarbij op het verleden. “Lang niet alle 
regio’s maken hun verwachte groei 
waar en sommige regio’s overstijgen 
de verwachte groei. Vooral de Rand-
stedelijke regio’s hebben een econo-
mische structuur met veel 
groeipotentie. In grofweg de afgelo-
pen vijftien jaar was de groei in een 
aantal van deze regio’s echter lager 
dan je op grond van die structuur zou 
verwachten. Dit geldt vooral voor de 
typische woonregio’s zoals Het Gooi 
en Vechtstreek, Agglomeratie Haar-
lem en Oost-Zuid-Holland. Deze ge-
bieden hebben een belangrijke 
woonfunctie voor forensen die elders 
werken, met minder focus op econo-
mische groei. Als het gaat om hogere 
groeicijfers dan eerder verwacht, zien 
we dat de regio’s langs de A6, de A28 
en de A2 juist goed uit de verf komen.” 

Werkloosheid neemt af
Met de werkgelegenheidsgroei in het 
achterhoofd en gegeven een verwach-
te groei van de beroepsbevolking van 
0,7 procent (landelijk 0,6 procent) 
voorspelt Rabobank voor Nuenen c.a. 
een werkloosheid van 5,0 procent in 
2016. Dit is een daling van 0,8% ten 
opzichte van 2015.
De Regionale prognoses 2016 kunt u vin-
den op www.rabobank.com/economie

Welkom op het 
inloopuurtje 
St. Jozefschool 
Nederwetten!
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 no-
vember bent u van harte welkom op 
Eenbes basisschool St Jozef in Ne-
derwetten. We houden op deze da-
gen van 11.00 tot 12.00 uur een 
inloopuurtje. Iedereen, van jong tot 
oud, en nieuw of al bekend met de 
school, is van harte welkom!

Op deze dagen wordt u van harte wel-
kom geheten met een kopje koffie, thee 
of een lekker glaasje ranja. Vervolgens 
kunt u in alle groepen en lokalen een 
kijkje nemen. Op beide dagen kunnen 
leerkrachten, ouders maar ook kinde-
ren, u alles vertellen en laten zien over 
hun werkjes, denkbeelden of over de 
werkwijze op school. Op vrijdag kunt u 
lessen met combinatiegroepen bijwo-
nen. Daarnaast is er nog voldoende ge-
legenheid om vragen te stellen.

Anja en Raymond van den Elsen - van der Aa 
boerenbruidspaar van Raopersgat
Zaterdagavond 7 november iets na de klok van tienen heeft de Commissie 
Boerenbruiloft Raopersgat het nieuwe boerenbruidspaar bekendgemaakt. 
Onder de sprookjesklanken van ‘Belle and the Beast’ verscheen het nog 
vermomde bruidspaar ten tonele. Eenmaal op het podium werd snel duide-
lijk wie het nieuwe boerenpaar is. Het zijn Anja en Raymond van den Elsen 
– van der Aa uit de Molenstraat. De getuigen die dit trouwlustige koppel tij-
dens de bruiloft en de aanloop er naar toe met raad en daad bijstaan zijn: 
Marianne en Cees Boekweit uit Raopersgat..

De bruidegom komt uit Helmond, van 
daar de 1e hint anderhalve Raoper.
De 2e hint (ze strijken allebei) slaat op 
het strijken van de was door de bruid 
en het zo nu en dan eens verven van 
een kozijntje door de bruidegom. Ze 
vangen veul wind (3e hint) slaat op 
hun woonomgeving. Ze wonen vlakbij 
de Molen. ’t Is er niet weid vanaf (4e 
hint) slaat op het vorige boerenbruids-
paar, dat in dezelfde straat woont. 
‘Blauw met ‘n roze tintje ‘(5e hint) 
slaat op de werkzaamheden van het 
bruidspaar. Hij werkt bij Bavaria en zij 

heeft een schoonheidssalon. De brui-
degom loopt heel wat af bij Bavaria en 
zij gaat graag met het hondje in het 
dorp wandelen slaat op de 6e hint. ‘Ze 
laupen wa af ’.
In januari gaat het boerenpaar in een 
gemoedelijke sfeer in Franciscushof 
verloven en op donderdag voor carna-
val gaan zij in ondertrouw. Het huwelijk 
wordt op maandag 8 februari 2016 in de 
grote feestzaal van het Raopershuis aan 
de Grotenhof op ludieke wijze voltrok-
ken. De bruiloftsceremonie is openbaar 
en voor iedereen gratis toegankelijk.

Bekendmaking 
Jeugdprinsentrio  
CV de Dwèrsklippels
Op 28 novem-
ber zal in de the-
aterzaal van Het 
Klooster af-
scheid genomen 
worden van het 
oude jeugdprin-
sentrio van 2015. 
Jeugdprins Valen-
tijn, Prinses Anne en Adjudant Casper 
zullen voor de laatste keer verschijnen 
in hun prachtige kostuum. We zullen 
terugblikken naar afgelopen carnaval 
en er zal worden gelachen en worden 
gehuild. Zij mogen het stokje/de scep-
ter doorgeven aan het volgende jeugd-
prinsentrio wat die middag bekend 
gemaakt wordt. Want ergens in Nue-
nen lopen nu al 3 leerlingen van groep 
8 van een basisschool rond die al even-
tjes weten dat zij het volgende jeugd-
prinsentrio zullen worden. 

De eerste hints van het jeugdprin-
sentrio zijn: 
•	 De	prins	is	een	BN-er
•	 Ze	beginnen	alle	drie	met	dezelfde	

letter
•	 De	 prinses	 raakt	 hem	 soms	 voor	

een goeie

Aankomende twee weken komen er 
nog meer hints en zal er steeds meer 
bekend worden gemaakt over het 

jeugdprinsentrio. We ho-
pen jullie allemaal te zien 
op 28 november om 
14.30 uur in de theater-
zaal in Het Klooster

Raoden Maor  

Hé Raode Mee?
Heb je al een idee wat de uitkomst is of beter gezegd wie er opkomt? In Rao-
den Maors constant wazige zoektocht naar de juiste aanwijzingen hebben 
wij ook de afgelopen week weer geprobeerd om jullie op het juiste spoor te 
helpen. Kosten nog moeite zijn gespaard. Witte stranden zijn bezocht, safa-
ri oorden afgestruind. Maar....

Dus maar weer op zoek naar aanwij-
zingen dichter bij huis. Verlaten tui-
nen en weilanden afgezocht of er 
wellicht nog bruikbare aanwijzingen 
achtergebleven waren. Resultaat nop-
pes. Als je het lege weiland verlaat 
staat er wel weer een bus klaar om je 
naar een afgelegen bos te brengen. 
Hier in het zuiden zorgen ze dan wel 
weer dat je niet geheel aan je lot over-
gelaten wordt. Maar wij hebben ons 
lesje wel geleerd. In het bos gaan we 
het niet vinden, grote kans dat wij 
door de bomen het bos weer eens mis-
sen. Zelfs met van een bevriende orga-
nisatie geleende GPS tracking app 
raakten wij zelfs het spoor bijster in 
ons eigen dorp. En aan extra blokjes 
om hebben wij een hekel. Gelukkig 
kwamen wij een bereidwillige activi-
teitenbegeleidster tegen die ons toch 
weer een heel eind op het juiste spoor 
bracht. Al wandelend de bewegwijze-
ring volgend die ooit een leidende rol 
had gespeeld kwamen wij er achter dat 
al die aanwijzingen de juiste richting 
aangaven naar de oorsprong van onze 
witte rook. Daardoor hebben wij weer 
de volgende aanwijzingen kunnen vin-
den voor jullie. En voor jullie daar 
draait het tenslotte om.

VII - Kunstmatige polymeren beïn-
vloedden het DNA
VIII - Via de zeven heuvelen naar het 
topje van de berg
IX - Zonder de eerste zou het ook een 
leuke kroeg kunnen zijn

En om de elf aanwijzingen vol te maken 
vind je, zoals gebruikelijk, de laatste 
twee aanwijzingen voor jullie bij bin-
nenkomst in onze residentie. Dus ho-
pen wij jullie te zien aanstaande zondag 
15 november vanaf 16.11 uur. Waar, in 
de tent achter onze residentie Restau-
rant Goesting, Park 61. Natuurlijk ne-
men wij daar met jullie eerst afscheid 
van Prins Gambrinus en zijn adjudan-
ten Dubbel en Trippel. Om 19.11 uur 
zullen wij dan eindelijk weten waar al 
het Raoden Maor om draaide.

Tot ziens op zondag 15 november. Wij 
hebben er goesting an.

Lezing 
Buchrnhornen
Op uitnodiging van de Nederwettense 
Vrouwenvereniging komen medewer-
kers van de firma Buchrnhornen een 
lezing verzorgen, waarin de voeten 
centraal staan. De nadruk ligt op het 
comfortabel kunnen lopen. Buchrn-
hornen is een bedrijf dat zich heeft ge-
specialiseerd in het oplossen van 
bewegingsproblemen: van voet- en 
schoenadvies tot orthopedisch maat-
werk.
De lezing is op woensdag 18 novem-
ber in de ‘Koppelaar’, Koppel 5 te Ne-
derwetten. Aanvang 20.00 uur. Kosten 
voor niet-leden € 2,50 (inclusief kof-
fie/thee). Aanmelden voor dinsdag 17 
november, via nederw.vrouwenver-
eniging@onsbrabantnet.nl of tel. 
040-2836587(Petra Manders).

Singlecafé 
Brandevoort
Op vrijdag 13 november wordt er 
weer een Singlecafé Brandevoort ge-
houden in ’t Brandpunt, Biezenlaan 29 
in Helmond. Aanvang 20.30 uur en de 
entree is vrij.
Deze avond is voor iedereen toegan-
kelijk, hoe meer zielen hoe meer 
vreugde. Het is de bedoeling op deze 
avond nieuwe contacten te leggen, te 
praten met bekenden of samen een ac-
tiviteit te organiseren indien daar be-
hoefte aan is. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij: Jan van der Sanden, 
telefoon 06-53 10 52 93.
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MAGAZIJNVERKOOP

OP=OP

RESTANTEN MET O.A. COLLECTIE WINTER 2014

SLECHTS 4 DAGEN!  WOENSDAG 11 T/M ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015

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.

Deze actie is geldig t/m 30-11-2015

WWW.CROOIJMANSMANNENMODE.NL

Bij aanschaf van een pak 
van ROY ROBSON

2e broek cadeau

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

Hypnotherapeut René van der Valk. Lid internationale hypnose vereniging.
Bel voor info 0651-334155 of mail r.valk41.gmail.com
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl
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Hee doede mee!
Al weken gonsde het door het dorp, de bijna tastbare spanning was daar.
De teams waren geselecteerd op kennis en kunde, volkomen willekeurig 
en/of vooral gezellig. De zakken M&M’s, eerste pepernoten, een klein bier-
tje, wijntje of koffie binnen handbereik en gespannen afwachten tot DE en-
veloppe binnen was…

En dan: Waar haal je een cassettere-
corder vandaan? …een nagenoeg 
zwarte puzzel waarbij de jeugd bin-
nen het team de interesse al snel ver-
loor, breinbrekers, weetjes, hulplijnen, 
diepe zuchten, taken verdelen, lap-
tops, handje chips, de oude heer Vd 
Boomen bellen want die wéét gewoon 
wie de bovenmeester van de Aloyisi-
usschool in 1957 was, het blikje arti-
sjokkenharten wat in 2000 over de 
datum ging leek met een vooruitzien-
de blik in 1999 aangeschaft te zijn…
Soundhound, Google imagesearch, 
Google translate, want het plaatje van 
de oude dame dook enkel op, op een 

Russische site en bleek na een vertaal-
slag Agatha Christie te wezen, alle 
stripboeken van Jan, Jans en de kinde-
ren leken voorhanden, behalve die 
ene…17 lampen in de showroom van 
Tonnie vd Heijden, maar telt het 
lampje van de nooduitgang nou wel of 
niet mee?
De last van de schouders als de enve-
loppe, drager van ons gemeenschap-
pelijk bloed, zweet en tranen, op tijd 
ingeleverd is…tijd voor een iets fer-
mere pint. 
O ja… beeld de ‘Aardappeleters’ uit…
zo ziet dat er uit als je toegang hebt tot 
de juiste bronnen!!
 

Een opdracht van de quiz Heedoedemee: Aardappeleters op de gevoelige plaat. Allemaal 
bekende deelnemers. En zouden ze dit jaar weer winnen?Dorpsquiz Hee doede mee? 2015

Een gezellige drukte, zaterdagavondavond rond de kiosk in het Park. De team-
captains verzamelen zich in de betreffende rij van hun groepsnummer. Klokslag 
18.30 beginnen de leden van de organisatie van dorpsquiz Hee doede mee? met 
het uitdelen van de vragen. Na ontvangst spoed iedereen zich naar hun hoofd-
kwartier waar de rest van het team met spanning zit te wachten. Het beantwoor-
den van de vragen kan beginnen… 
Zaterdagavond wordt op de feestavond bij de Collse Hoeve bekend gemaakt wie 
van de 125 deelnemende teams heeft gewonnen.

Team 9 De 
Bokkenrijders&Co 
Heedoedemee
Door Mariët Jonkhout

Een flink aantal weken geleden kwa-
men er een mailtje en een Facebookbe-
richt; Heedoedemee, onze dorpsquiz 
zou voor de tweede keer worden ge-
houden. Of we weer zin hadden om 
mee te doen… Eigenlijk hoefde ik daar 
niet zolang over na te denken; de eer-
ste editie was een geweldige uitdaging 
geweest en we hadden met veel en-
thousiastme zoveel mogelijk vragen 
beantwoord… maar het eindresultaat 
was zo bedroevend geweest dat ik me 
een beetje had geschaamd. Een jaar 
lang heb ik geroepen dat we bij de eer-
ste 10 zaten die opgenoemd werden, er 
niet bij zeggend dat er van onderaf be-
gonnen was en we dus zwaar in de on-
derste regionen waren geëindigd. Uit 
verhalen van andere teams had ik hun 
voorbereiding en fanatisme begrepen 
en ik wist bij voorbaat dat wij als team 
De Bokkenrijders&Co ook een tweede 
keer niet zouden kunnen tippen aan 
vele andere teams. Toch hadden we er 
wel heel erg veel zin in opnieuw mee te 
doen en dan te proberen ons eigen re-
sultaat van vorig jaar te verbeteren. We 
hebben dus opnieuw ingeschreven. 
Om vijf uur zaten we er klaar voor, het 
volledige maandmenu van de Chinees 
stond in 10 voud op tafel en vele fles-
sen spraakwater waren ontkurkt en 
ontdopt. Om half zeven onze tas opge-
haald en meteen begonnen met het 
omkiepen van de puzzel, 500 donker-
bruine stukjes waarin de aardappel-
eters te ontdekken waren. Iedereen 
heeft zich er gedurende de avond mee 
bemoeid, toch is hij bij lange na niet af-
gekomen. Het cassettebandje was een 
kleinere uitdaging dan de floppydisk. 
De aanwezige jeugd had, na verbazing 
over het ding zelf, de liedjes vrij snel op 
een rijtje staan… dat scheelde…Ook 
de lego was een goede opdracht. Met 
een aantal legofans in huis was ook dit 
snel gebouwd. Iets uit de kast dat flink 
over de datum was, konden we ook 
vinden; 2002 was het jaar op het pakje 
roomsaus… foto en klaar en zo ook het 
kaartenhuis….Voor de buitenopdracht 
gingen de kids op pad… helaas na twee 
uur dolen hebben we ze uit een gras-
veld geplukt en warme chocomelk ge-
geven… Topografie bleek ook niet 
helemaal het sterkste punt in ons team, 
maar dan de wiskundige opgaven… die 
werden slim uitgerekend en leverden 
nou weer geen probleem op.
De ingeprinte sterretjes in de foto’s 
vonden we niet leuk. Google image 
werd onbruikbaar, hier was natuurlijk 
over nagedacht, dus er moest veel 
open gelaten worden. Ook het strip-
verhaal bleek een probleem. Bij het in-
typen van Jans onder de douche kwam 
er veel bovendrijven dat voor de mees-
ten in mijn team beter onder water 
had kunnen blijven en Jans zelf von-
den we niet… een dag te laat…. Toen 
kwam ze voorbij op Facebook….
Onze foto van de aardappeleters lukte 
goed, maar ook daar heb ik al profes-
sionelere versies van gezien…. Om 
een lang verhaal kort te maken… we 
hebben een geweldige avond gehad, 
met heel veel saamhorigheid, vriend-
schap en veel drank… of we onszelf 
overtroffen hebben, ik heb nog goede 
hoop… maar dat weten we zaterdag.

Pittige dorpsquiz Hoedoedemee
Door Gerrit van Ginkel

Voor de tweede keer mocht ik aansluiten bij het team met de welluidende 
en veelzeggende naam Hé Still is. Het valt inderdaad niet mee de meute van 
27 deelnemers zo stil te krijgen dat je iets met hen kunt delen. Achteraf ge-
zien hoeft dat ook niet want ze weten overal alles van.

Team 70: Inglorious Bastards
Door Edwin Coolen

Afgelopen zaterdag, laat in de middag. Donkere wolken drijven boven Nue-
nen, er hangt regen in de lucht. Ergens aan de Weverstraat komen de Inglo-
rious Bastards, de negentien leden van team 70, langzaam binnen 
gedruppeld. Spanning is van de gezichten te lezen.

Desondanks wordt het zo rond kwart 
voor zeven erg rustig als de envelop 
met vragen is opgehaald. Er wordt een 
ploegje geformeerd voor het buitenge-
beuren die met de GPS tocht gaat be-
ginnen. Er werden 4 personen 
daarvoor ingezet wat achteraf veel te 
veel betekende. We zagen die vier pas 
na vele uren terug en uitgeput ploften 
ze op een bank neer en waren verder 
niet meer inzetbaar. Anderen met bui-
tenopdrachten bleven ook lang weg 
maar zij speelden samen met andere 
ploegen, hoorden we later. Zij stelden 
zo wel hun deelname voor de volgende 
keer in ons team in de waagschaal. 
Anderen die vertrokken hebben we 
nooit meer teruggezien en hadden die 
avond ‘nog iets’ zoals de thuisblijvers 
later vernamen. Wat meer handjes 
voor de puzzel en de ontrafeling van 
enkele leessommen waren zeer wel-
kom geweest. Er waren opgaven bij 

die voor normale Nuenenaren niet te 
doen waren. Daarom hadden enkele 
teams zich verzekerd van de deelname 
van enkele universitair geschoolde 
krachten van de redactie van Rond de 
Linde. Of we deze teams terugzien in 
de top 10 waag ik te betwijfelen. Daar-
naast is de twijfel nog groot bij die re-
dactieleden of ze volgend jaar nog 
teruggevraagd worden.

Het team van Hé Stil is is zeer zeker 
geslaagd voor de derde helft. De con-
sumpties en de hapjes gingen er veel 
beter in dan de vragen en in de kleine 
uurtjes verlieten de deelnemers schie-
lijk de locatie van Walter en Elma die 
ons zo liefdevol hebben vertroeteld. 
Vooral dat laatste onderdeel is voor 
herhaling vatbaar en dan nemen we 
het ongenoegen van de quiz er maar 
bij. Met alle respect voor diegenen die 
alles zo perfect in elkaar gezet hebben. 

Na een maandenlange aanloop, waarin 
al verschillende vragen en aanwijzingen 
waren losgelaten, is het eindelijk zover. 
Het is de avond van Hee doede mee?, de 
tweede editie van de grote Nuenense 
dorpsquiz. Sommigen weten wat er 
gaat gebeuren, voor anderen is het de 
eerste keer. Boeken liggen al klaar, lap-
tops gaan open en worden aangesloten. 
Hopelijk kan de WiFi het aan.
Eerst een voorstelronde; er zitten be-
kenden, oude bekenden en onbeken-
den in de groep. Vervolgens gaan we 
eten. De bewoners hebben spaghetti 
bereid, voor de koolhydraten. Dat 
doen wielrenners ook. Het smaakt 
goed, net als het ijs na. Dan vertrekt de 
teamcaptain naar de kiosk in het Park, 
waar om 18.30 uur de vragenboeken 
worden uitgedeeld.
Na ontvangst snel weer terug. De vra-
gen worden gekopieerd. Wie pakt wat? 
Iedereen kiest een categorie uit waar 
hij of zij veel van denkt te weten. Maar 
dat valt tegen. Vogelgeluiden, reken-
vragen, het herkennen van speelgoed, 
logo’s en stripfiguren of vragen over 

Nuenen. Een groepsopdracht (beeld 
De Aardappeleters uit), het heelal, 
sportballen en -velden en de geheime 
opdracht. Hiervoor offert de teamcap-
tain zich op. Een enkeling zit afgezon-
derd met zijn neus in de boeken en de 
computer. Uit bittere noodzaak wor-
den hulplijnen ingeschakeld.
Eén opdracht is een puzzel van 500 
stukjes maken. Vrijwilligers melden 
zich meteen. Maar die krijgen al snel 
spijt: deze Aardappeleterspuzzel laat 
zich moeilijk reconstrueren. Hou vol! 
Overigens blijkt de hoeveelheid vra-
gen een negatieve invloed te hebben 
op de hoeveelheid te nuttigen bier. En 
builen chips gaan ongeopend mee te-
rug naar huis. Dat moet de volgende 
keer anders.
Het is inmiddels 22.30 uur geweest, de 
eerste antwoorden worden verzameld 
en ingevuld. Tegen 23.30 uur levert 
onze teamcaptain het vragenboek 
weer in. Nu valt er niks meer aan te 
doen. Uitgeput vallen mensen op de 
bank, het napraten is begonnen. Net 
als het wachten op de uitslag.

Foto’s Cees van Keulen.
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Eendaagse behandeltrajecten voor galblaas en liesbreuk bij ‘t Anna

Onderzoek, diagnose        
en behandeling, zonder tijdsverlies

Liesbreukbehandeling in 1 dag.
bijzonder sterk.
“Die vervelende zwelling in mijn lies werd steeds 
groter en pijnlijker. Ik moest er vanaf. Ik zat midden 
in een verbouwing dus eigenlijk kwam het helemaal 
niet uit om naar de dokter of laat staan naar het 
ziekenhuis te gaan. Uiteindelijk heb ik dat toch maar 
gedaan. Mijn huisarts vermoedde een liesbreuk 
en maakte mij attent op de liesbreukbehandeling-
in-1-dag van het St. Anna Ziekenhuis. Handig en 
snel: onderzoek, diagnose en operatie op een en 
dezelfde dag. Ze plannen die dag snel voor je in. 

Ideaal. De arts die mij die ochtend onderzocht, heeft 
mij ook geopereerd. Dat vond ik prettig. Alles is 
goed gegaan en hoewel ik me nog wel wat gedeisd 
moet houden en nog niet met van alles mag 
sjouwen ben ik blij dat ik van die pijnlijke zwelling 
af ben.” 

Kijk, en daar doen we het voor: mensen in staat 
stellen hun plannen te verwezenlijken en zonder pijn 
van het leven te genieten. Anna. Liefde voor leven.

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

Veel voordelen voor de patiënt
Deze eendaagse trajecten bieden pa-
tiënten veel voordelen. Het voorkomt 
tijdsverlies, op en neer reizen en het 
inplannen van allerlei verschillende af-
spraken. “Het scheelt patiënten soms 
2 tot 4 afspraken. We maken het met 
deze trajecten een stuk aangenamer 
en gemakkelijker voor mensen”, aldus 
chirurg Piet Hoek.

Werkwijze
De werkwijze van de eendaagse tra-
jecten ziet er in het kort als volgt uit. 
In de ochtend vinden onderzoek en 
diagnose plaats. ’s Middags de opera-
tie. Patiënten geopereerd aan een 

liesbreuk kunnen vaak diezelfde dag 
nog naar huis. Mensen geopereerd 
aan hun galblaas moeten een nachtje 
blijven. De behandeling vindt plaats 
op een vrijdag. Op de maandag hier-
na vindt een telefonische controle-af-
spraak plaats. Indien gewenst of 
noodzakelijk volgt daarna nog een 
controle afspraak op de polikliniek.

Doelgroep
De behandeling is geschikt voor ge-
zonde mensen tussen de 18 en 65 
jaar, die geen of beperkt medicijnen 
gebruiken en de afgelopen twee 
maanden niet in een buitenlands zie-
kenhuis opgenomen zijn geweest.

Ervaringen vergelijkbaar eendaags 
traject
Eerder (november 2014) startte het St. 
Anna Ziekenhuis in samenwerking 
met medisch sportgezondheidscen-
trum TopSupport de meniscusbehan-
deling-in-1-dag. Een vergelijkbaar 
eendaags behandeltraject. De reac-
ties van patiënten hierop zijn positief. 
Het speelt duidelijk in op een behoef-
te: snelle, kwalitatief hoogwaardige 
zorg, gericht op het gemak van de pa-
tiënt.

Meer informatie
Meer informatie over de liesbreuk-be-
handeling-in-1-dag en de galblaas-be-
handeling-in-1-dag vindt u op www.
st-anna.nl/liesbreukbehandeling of 
www.st-anna.nl/galblaasbehandeling 
of kunt u opvragen bij polikliniek chi-
rurgie, tel: 040 - 286 4872.

Heeft u klachten aan de galblaas of een liesbreuk? Het St. Anna Ziekenhuis in 
Geldrop biedt u de mogelijkheid om deze klachten in één bezoek te laten be-
handelen. Concreet betekent dit dat onderzoek, diagnose, opname en opera-
tie op één dag plaatsvinden. Dit scheelt patiënten veel wachttijd en ‘geregel’. 

Schuif even aan tafel bij… 
Theo Bemelmans
 
KBO Nuenen organiseert maandelijks een informele presentatie die gratis 
toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde, KBO lid of niet, onder het mot-
to: ‘Schuif even aan tafel bij….’
De spreker voor de novemberbijeenkomst, op dinsdagavond 17 november 
om 19.30 uur in Het Klooster, staat alweer in de startblokken. 
Het is de emeritus hoogleraar en Nuenenaar Professor Theo Bemelmans. 
Was 2015 het jaar van Vincent, 2016 zal het Jeroen Bosch jaar gaan worden. 
In De Schuif sluiten we graag aan bij die actualiteit.

Bemelmans studeerde en promoveer-
de aan de Universiteit van Tilburg op 
het gebied van operations research/
bedrijfseconometrie. Na zijn betrek-
kingen als wetenschappelijk mede-
werker en automatiseringsmanager 
werd Theo Bemelmans uitgenodigd 
voor een hoogleraarschap aan de TU 
Eindhoven op het vakgebied Bestuur-

lijke Automatisering. Hij werkte er 
ruim 25 jaar als Prof, maar heeft daar-
naast veel werk gemaakt van zijn hob-
by’s als schilderen, reizen en kunst. 
Onder meer heeft hij zich de laatste 
jaren sterk verdiept in kunstenaars als 
Klimt, Van Gogh en Jeroen Bosch.
In 2016 herdenkt Den Bosch het 500e 
overlijdensjaar van de fameuze Bo-
schenaar Jheronimus (Jeroen) Bosch.
Daarom vinden in het komend jaar tal 
van activiteiten plaats in en rond Den 
Bosch, die alle geïnspireerd zijn op het 
werk van Jeroen Bosch. “Een agenda 
om echt in de gaten te houden”, aldus 
Bemelmans, “Zeker de tentoonstelling 
van de werken van Jeroen Bosch in het 
Noord Brabants Museum.” Het is een 
unieke gebeurtenis zoveel werken van 
Bosch voor deze gelegenheid op één 
locatie verzameld te zien.
Kunstschilder Jeroen Bosch leefde van 
1450 tot 1516 en woonde en werkte in 
Den Bosch.
Hij was een vernieuwer en bekend om 
zijn bizarre fantastische voorstellin-
gen, vaak satirisch van aard. Hij werd 
al tijdens zijn leven een beroemd en 
gevierd schilder. Theo Bemelmans 
gaat daar van alles over vertellen. 
U bent op dinsdagavond 17 november 
van harte welkom.
 
 

Mistero-Brabantse Volksopera 
uit Asten, wint Peeltrofee 2015!
De Stichting Maatschappelijk Geëngageerd Muziektheater uit Asten is win-
naar van de Peeltrofee 2015. Met het initiatief Mistero - Brabantse Volks-
opera, heeft de stichting een kunstwerk én een cheque van € 5.000 
gewonnen. Ingeborg Verschuuren, voorzitter VKK Noord-Brabant, maakte 
dit donderdag 5 november op de Peeldag in Nuenen bekend.

Piet Snijders van Stichting Maatschappelijk Geëngageerd Muziektheater- Asten, neemt 
de Peeltrofee in ontvangst voor het project Mistero Fotograaf: Hans Slegers

“Als voorzitter van de VKK Noord-
Brabant ben ik vereerd om de Peeltro-
fee uit te mogen reiken. Ik ben blij met 
het thema van dit jaar: ideeën die de 
leefbaarheid in de eigen omgeving 
kunnen verbeteren. Deze oproep doet 
een appel op het eigen initiatief van 
bewoners en dat bepleiten we ook als 
VKK. Maak gebruik van de Peelkracht 
die er zit in het gebied. Want de PK’s, 
dat is waar het om draait. En zo wordt 
klein het nieuwe groot”, aldus Inge-
borg Verschuuren.

Mistero - Brabantse Volksopera
Uit de 17 projecten die dit jaar waren 
ingediend, was door het publiek een 
top 5 bepaald. Hieruit heeft de jury er 
drie genomineerd voor de Peeltrofee: 
‘Restauratie middeleeuwse kerkhof-
muur’ uit Lierop (Someren), ‘Mistero, 
Brabantse Volksopera’ uit Asten en 
‘VerS-Hoppen’ uit Someren-Heide.
De jury riep Mistero uit tot winnaar 
van de Peeltrofee omdat zij vindt dat 
het realiseren van de Brabantse Volks-
opera bijdraagt aan het historische be-
sef in de Peelregio. En dat is belangrijk, 
want de huidige ontwikkelingen in de 
Peel hebben hun wortels in het verle-
den en bepalen mede de wijze waarop 
de mensen nu met elkaar omgaan en 
samenleven.
De jury prijst de vernieuwende opzet 
middels een volksopera. Mistero 
wordt opgevoerd op een aantal loca-
ties in de Peel, zowel aan Brabantse als 

aan Limburgse kant. Met de opera 
krijgt een breed publiek de gelegen-
heid om door middel van betekenisvol 
theater meer inzicht en grip te krijgen 
op maatschappelijke ontwikkelingen.
De productie wordt opgezet met een 
groot aantal vrijwilligers uit de dorpen 
in de Peel. 
Kortom een vernieuwende manier om 
vanuit de eigenheid van de streek met 
elkaar over maatschappelijke ontwik-
kelingen in gesprek te komen. Een 
schitterend voorbeeld van leefbaar-
heid vóór en dóór de inwoners. 
 
Peeldag
De uitreiking van de Peeltrofee was 
een onderdeel van de Peeldag, die dit 
jaar in het teken stond van ‘Samen-
werking in (belang van) de Peel’. In de 
prachtige ambiance van het Klooster 
in Nuenen konden ruim 100 gasten 
luisteren naar een interessante lezing 
van Ger Jonkergouw over samenwer-
kingsverbanden als ‘lerende ecosyste-
men’. Met een beetje hulp van ‘soort 
van plattelandsdeskundige’ Luc de 
Graaf, werden ze vervolgens uitge-
daagd dit in het eigen netwerk toe te 
passen.
Pitches van 4 initiatiefnemers uit de 
Peel gaven inspiratie om aan de slag te 
gaan met de zojuist verworven inzich-
ten om zo de initiatieven ook echt een 
stap verder te brengen. Het was een 
geslaagde bijeenkomst om elkaar te 
ontmoeten en te delen.

Kids Society Erica: Doppen sparen voor KNGF geleidehonden 

Doet u mee?
Kinderopvang Kids Society Erica is onlangs samen met een aantal Nuenense 
scholenpartners een Doppenspaaractie gestart. Kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s, tot zelfs de Dagbehandeling ‘de Landrijt’ Eindhoven sparen met hen mee.

Geweldige reacties en geweldige ver-
halen van kinderen over het inzame-
len van de doppen. Bijvoorbeeld: 
“mijn opa schroeft nu alle doppen van 
de flesjes af die hij onderweg tegen-
komt”! Inmiddels hebben ze een grote 

stevige matraszak nodig voor alle dop-
pen, in deze zak zitten al zo’n zes vuil-
niszakken met doppen.
De Herfstvakantie was een mooie ge-
legenheid om een Ambassadeur van 
de KNVG Geleidehonden organisatie, 
met haar hond, op bezoek te krijgen. 
Er werd een filmpje getoond over de 
KNGF geleidehonden en kinderen 
konden daarna hun vragen stellen en 
natuurlijk de hond aaien. Het was voor 
iedereen een indrukwekkend en leer-
zaam bezoek!

Hoe kunt U meedoen aan de actie? 
U kunt allerlei doppen sparen. Alle 
ronde doppen en deksels zijn welkom! 
Bijvoorbeeld: doppen van frisdrank-
flessen, doseerdopjes van wasmiddel 
en deksels van pindakaaspotten. Be-
langrijk is dat de dopjes schoon en 
droog ingeleverd worden.

Waar inleveren?
De gespaarde doppen kunt u afgeven 
op de 3 grote locaties van Kids Society 
Erica: Ouwlandsedijk 27 Nuenen, Ja-
cob Catstraat 1-3 Nuenen, Heikam-
pen 5-7 Nuenen. Verder mogen ze ook 
ingeleverd worden op basisschool De 
Rietpluim (Oude Landen), De Das-
senburcht, De Nieuwe Linde, De 
Wentelwiek en De Mijlpaal. 
Op deze locaties staan speciale zakken 
waarin u de gespaarde plastic doppen 
kunt deponeren. Mocht u de doppen-
zak niet kunnen vinden vraagt u het 
dan gerust aan een medewerker van 
de betreffende locatie. Via deze inza-
melpunten gaan de doppen naar een 
recyclebedrijf dat een vergoeding toe-
kent aan KNGF Geleidehonden. 
Contactpersoon voor deze actie: 
Marloes Hardeman, te bereiken op 
maandag-, dinsdag- en donderdagmid-
dag, tel: 040-7871048.



Caste� ani Salice Salen� no 

De Castellani Salice Salentino is een 
wijn uit de Puglia wijnregio met 
een dieprode kleur en een zuivere, 
elegante stijl. Frisse, plezierige rode 
wijn met rijke tannines die ook iets 
gekoeld geserveerd kan worden. 
Hoogvlieger uit een redelijk onbe-
kend Italiaans wijngebied.

per fl es 7.49

Wijnliefhebbers, profiteer van veel voordeel op zorgvuldig geselecteerde topwijnen!

WIJNWEKEN: 6 halen, 5 betalen

11 t/m 24 november, OP=OP

Viña C� dial Verdejo-

Sauvignon Blanc 

Heerlijke Spaanse witte wijn uit 
de streek Valencia. Om deze Viña 
Cordial te produceren, ondergaat de 
wijn een moderne vinifi catie met 
strikte controle van de tempera-
tuur.  Deze volle witte wijn heeft 
een prachtige heldere lichtgele 
kleur en frisse, knisperende smaken 
die heerlijk zijn in combinatie met 
geitenkaas of tapas met schaal- en 
schelpdieren.

per fl es 5.95

� e Gr� n Wine 

Company Temprani� o 

r� d bio-� ganic

Een robijnrode, uitgebalanceerde 
wijn met rijp bosfruit en kruiden. 
Deze wijn is heerlijk bij (biologi-
sche) kazen, tapas, rijstschotels 
en vleesgerechten. 

per fl es 6.99

� e Gr� n Wine 

Company Airén-

Sauvignon Blanc-

Verdejo bio-� ganic

Een lichtgele, fruitige en frisse 
wijn. Deze wijn is heerlijk bij 
geitenkaas, salades, tapas, 
gegrilde vis of om zomaar van 
te genieten. 

per fl es 6.99

� e Gr� n Wine 

Company Temprani� o 

r� é bio-� ganic

Een aangename, fris, fruitige rosé 
wijn. Deze wijn is heerlijk bij (biolo-
gische) tapas, salades, pasta of om 
zomaar van te genieten. 

per fl es 6.99
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El Palacio 

Malbec-Merlot

Mooie geurige combinatie 
van rijp fruit, mineralen en 
zoete specerijen. De smaak 
is rijk, elegant en kruidig. Een 
goed doordrinkbare wijn voor 
vele gelegenheden.

per fl es 6.95

Cazal Viel Sauvignon 

Blanc-Chardo� ay-

Viognier-Muscat

Licht goudgele kleur, volle, 
fruitige smaak. In de neus witte 
bloemetjes en fruit met hint van 
muscaat. Fris en elegant met een 
rijk bouquet. Perfect glas wijn 
voor bij de asperges, gegrilde 
ham en visschotels. 

per fl es 8.95

T� re Aldea

R ioja-Temprani� o

De wijn is robijnrood van kleur. 
Een geur van rijp roodfruit en 
kruiden. De smaak is soepel, 
warm en harmonieus. Ideale wijn 
bij paëlla, tapas, gevogelte, lams-
koteletjes en stoofschotels.

per fl es 6.95

Fleur du R oc

Grenache-Syrah

Een mooi samenspel van alles wat 
Frankrijk te bieden heeft, zorgvuldig 
geselecteerde Grenache en Syrah 
druiven uit de beste wijngaarden. 
Een klassieke rode wijn met intense 
aroma’s van rijpe vruchten en krui-
den. Ideeal bij stoofpotten, eend en 
kaas.

per fl es 5.95

Cl�  des Clapi� es Carignan

Gelimiteerde oplage van 9.000 flessen! 
Een neus van paddestoelen en klein 
rood fruit. Complexe smaak van rood 
fruit, kruiden en een prachtige ronde 
afdronk. Vlezig en vol. Traditionele 
vinifi catie. De druiven worden hand-
matig geoogst en ondergaan een 
fermentatie van 20 dagen. Lekker bij 
rood vlees en rijpe oude kazen. Vooral 
bij lamsvlees komt deze wijn tot zijn 
recht.

per fl es 28.95

Château Sainte R � eline 

Cru Cla� é

Cinsault-Grenache

Een van de topwijnen uit de Provence! 
Mooie bleke rosé van rijpe Cinsault 
en Grenache druiven. Een licht kruidig 
karakter met een plezierige afdronk 
vol frambozensmaak. 

per fl es 28.95

Gomila Exclusive Demi Sec sparkling

Dé ontdekking voor de aankomende feestdagen. 
De Muscat Ottonel druif heeft een typisch Muscat 
boeket met verfrissende kruiden in de smaak. Zijn volle 
aroma en toegankelijkheid maken de wijn semi-zoet en 
sprankelend, zeer geschikt voor speciale gelegenheden. 
Een smaakvol en toegankelijk alternatief voor Cham-
pagne.

per fl es 16.95

Louis Barthélémy Champagne Brut R ubis

Zalmroze kleur met een fi jne en aanhoudende mousse. 
Stevige neus met veel rood fruit zoals kersen en cassis. 
In de mond frisheid, elegantie en een mooie balans. 
Complex en harmonieus.

per fl es 35.99

De Wijnweken-aanbiedingen zijn niet
geldig c.q. bedoeld voor grootverbruik,

groothandel of wederverkoop.
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Veilig, handig en gezellig! Beeldzorg via de iPad

Altijd iemand in de buurt
Mevrouw Hovener (81) heeft vanwege een verlamde middenrifspier 24 uur 
per dag zuurstof nodig. Ook heeft ze een pacemaker als gevolg van hartfa-
len. Ze is gauw moe en het komt voor dat ze ‘zomaar’ flauwvalt. Reden ge-
noeg om een oogje in het zeil te houden, vindt ook dochter Esther. Al sinds 
2002 maakt Mevrouw Hovener gebruik van beeldzorg. Sinds acht maanden 
verloopt dit via de iPad. 

‘Ik ben gezegend met een groot netwerk’, 
vertelt mevrouw Hovener trots. ‘Mijn vijf 
kinderen dragen allemaal hun steentje bij, 
mijn kleinkinderen zorgen voor gezellig-
heid en ik heb lieve buren. Ook komt er re-
gelmatig iemand van de Zonnebloem 
langs. Maar het is natuurlijk niet te doen 
om altijd iemand in de buurt te hebben. 
Beeldzorg via de iPad biedt me een veilig 
gevoel. Zeker ’s avonds en ’s nachts.’

Hoe werkt het? ‘Het is echt heel eenvou-
dig’, vindt mevrouw Hovener. ‘Ik bel de 
zorgcentrale van ZuidZorg via de Beeld-
belapp op mijn iPad. Met één druk op de 
knop zien we elkaar via het schermpje. Ze 
vragen hoe het met me gaat. Of ik geef 
door dat ik op enig moment de afgespro-
ken zorg niet nodig heb. Op twee vaste 
momenten in de week bellen ze mij, op za-
terdag- en maandagavond. De rest van de 
week kan ik bellen als het nodig is, bijvoor-
beeld als ik me niet lekker voel.’ Had u snel 
door hoe de iPad werkt? Mevrouw Hove-
ner: ‘Ik was erg snel gewend. Ik heb drie 
keer hulp gekregen van een iPad-coach 
van ZuidZorg en die kan ik nog steeds 
raadplegen als dat nodig is. Een fijn idee!’

Meer dan zorg. ZuidZorg helpt mevrouw 
Hovener twee keer per dag met uit- en aan-
kleden en vier keer per week met douchen. 
Op de overige dagen springen haar doch-
ters bij. Esther is er op vrijdag en zaterdag 
voor de boodschappen en het poetswerk. 
Esther: ‘De iPad vergroot mam’s wereld. Dat 
is ons ook wat waard! Via uitzending gemist 
kijkt ze programma’s terug en ze volgt het 
nieuws. Zeker een uitkomst in de avond, 
want het is geen vroege slaper. De iPad 
gaat mee naar boven nadat de zorg is ge-
weest. We doen Wordfeud. Goed voor de 
hersengymnastiek! Via de chat vragen we 
dan ook even hoe het met haar gaat. En ik 
heb haar laatst aangemeld op Facebook. 
Daar gaat ze zelf niet actief mee aan de slag, 
maar het is wel super leuk om oude beken-
den terug te zien. Dan gaan we ’s middags 
samen berichtjes lezen en versturen naar 
tante Greet uit Winschoten. Die had ze al 
heel lang niet meer gezien en gesproken.’

Ook buitenshuis een veilig gevoel. Naast 
beeldzorg maakt mevrouw Hovener ge-
bruik van personenalarmering. ‘Met de 
zorg van ZuidZorg en deze moderne hulp-
middelen erbij voel ik me heel veilig’, ver-
telt ze. ‘De personenalarmering is er voor 
noodgevallen, de iPad voor als ik een vraag 
heb, of een niet-pluis gevoel. Ik kan zelfs 
buitenshuis contact maken met de zorg-
centrale. De iPad kan makkelijk mee, sa-
men met mijn mobiele zuurstofapparaat. 
We gaan binnenkort dat nieuwe restau-
rantje in Veldhoven uitproberen!’ 

Heeft u interesse in beeldzorg via de iPad, 
of wilt u meer informatie over de mogelijk-
heden en kosten, neem dan contact op 
met 040- 2 308 408. Of loop eens binnen bij 
een van de gratis spreekuren van de wijk-
verpleegkundigen, zie www.zuidzorg.
nl/zorg-thuis/inloopspreekuren

 

Tesselschade-Arbeid Adelt 
Winter Fair 2015
Wilt u alvast inspiratie en ideeën op doen voor de komende feestdagen? 
Dan bent u van harte welkom op de sfeervolle verkoop van Tesselschade-
Arbeid Adelt. Deze wordt gehouden op donderdag 19 november van 10.00 
tot 16.00 uur in ‘De Watermolen van Opwetten’ in Nuenen.

Een bezoek aan deze Winter Fair biedt 
een mooie gelegenheid om helemaal 
in de sfeer van de wintermaanden en 
feestdagen te komen. U koopt hier ori-
ginele met de hand vervaardigde arti-
kelen voor in en om huis en om cadeau 
te doen. Ook handig voor de Sint- en 
de Kersttijden die er weer aan komen.
Bovendien gaat de winst van deze ver-
koop in z’n geheel naar het goede doel: 
het bekostigen van de opleiding van 
kansarme vrouwen, waardoor zij eco-
nomisch zelfstandig worden en een 
betere toekomst kunnen creëren.
Entree is kosteloos. Pinbetalingen zijn 
mogelijk. U bent van harte welkom!
Meer informatie over Tesselschade-
Arbeid Adelt vindt u op: www.tessel-
schade-arbeidadelt.nl
De Watermolen van Opwetten vindt u 
aan de Opwettenseweg 203 in Nuenen.

Jubileum Gregoriaans koor 
Sint Andries Nuenen    
met mis en uniek concert
Niet toevallig juist op de feestdag van Sint Caecilia, patrones van de mu-
ziek, viert het Gregoriaans Koor Sint Andries zijn veertigjarig bestaan. De 
jubileumdag van zondag 22 november begint met een gregoriaanse mis 
om 11.00 uur in de H. Clemenskerk. Voorganger is pastoor Hans Vossenaar 
en de overweging ‘Muziek tussen hemel en Aarde’ zal worden gehouden 
door Peter van Overbruggen, voorzitter van het koor. Na afloop van de vie-
ring is iedereen welkom om in het parochiecentrum onder het genot van 
koffie of thee het bestuur en de leden van het jubilerende koor te 
ontmoeten.

’s Middags om 15.30 uur klinkt in de 
Clemenskerk een feestelijk en uniek 
concert. 

Het Gregoriaans Koor Sint Andries 
heeft een bijzonder gevarieerd pro-
gramma met medewerking van het 
Motettenkoor o.l.v. Fran Hamilton, 
het Vocaal Ensemble Marcando 
o.l.v. Tom Suters en Gerard Habra-
ken, orgel. Bekende gregoriaanse 
gezangen zullen worden afgewis-
seld door vierstemmige muziek van 
de beide kamerkoren en/of begeleid 
door orgelmuziek rond dezelfde 
thema’s.

Oudste kerkgezangen
Van oudsher is in de katholieke liturgie 
het latijn de voertaal geweest, tot aan het 
Tweede Vaticaanse concilie in de jaren 
60. De hoofdrol was weggelegd voor het 
eeuwenoude gregoriaans. Dat was ook in 
de Nuenense kerken lange tijd het geval. 
In de nieuwe parochiekerk Sint Andries 
werd in 1975 een gregoriaans koor opge-
richt en tot op de dag van vandaag heeft 
dit koor de naam van deze parochieheili-
ge behouden. De gregoriaanse schola is 
de afgelopen jaren uitgegroeid tot een 
koor van 16 zangers (15 mannen en één 
vrouw) en staat vanaf 1978 onder de er-
varen leiding van Fran Hamilton.

Drijehornick lezing: 

Bidprentjes door 
de eeuwen heen
In de komende Drijehornick lezing 
van heemkundekring De Drijehornick 
staan bidprentjes door de eeuwen 
heen centraal. Emeritus pastoraal 
werker Jos Deckers zal de lezing ver-
zorgen. De teksten op deze prentjes 
weerspiegelen de ontwikkelingen in 
het omgaan met de dood in samenle-
ving en cultuur. Ook veranderingen in 
het denken over een leven na de dood 
en in het geloof in het algemeen vin-
den hun weerklank in deze prentjes 
die tegenwoordig geen ‘bidprentje’ 
meer worden genoemd maar ‘gedach-
tenisprentje’. Tijdens de lezing wordt 
een selectie getoond uit de verzame-
ling van Martin van Riet, aangevuld 
met foto’s van andere prentjes.
In de pauze van de lezing kan het 
boekje De Cirkel Rond van Sjef Neijts 
aan worden geschaft. Dit boekje, uit-
gegeven door de De Drijehornick, ver-
telt het verhaal van een oud-Nuenenaar 
die in de Tweede Wereldoorlog na ge-
dwongen werk in Duitsland vrijwillig 
in Amerikaanse krijgsdienst ging. 
De lezing is op donderdag 19 novem-
ber in zaal Scarabee aan de Mantel-
meeuwlaan. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis. 

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

wijk Keizershof, Nuenen
(± 190 kranten) 

wijk Het Puyven, Nuenen
(± 160 kranten)

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
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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 09.00 uur Ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind 

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

 t/m 14 november
GLOW-lichtkunstwerk  

op de gevel van Vincentre

t/m 13 november
8.30-9.15 uur Inloopweek 

Kindcentrum De Nieuwe Linde
 Vrouwkensakker 17  

Woensdag 11 november
18.30 uur Jong Nederland Gerwen 

viert Sint Maarten!
’t Huysven aan de Huikert 35 in Gerwen

Woensdag 11 november
20.00 uur Herhalingscursus reanimatie
Dorpshuis ‘De Koppelaar’ Nederwetten

Donderdag 12 november
9.30 uur Werken met Windows 10

Computercafé Seniorweb, 
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 12 november
20.00 uur Lezing Nico Arts: Middeleeuws 

Zuidoost Brabant
  zaal ‘De Koekoek’ te Lieshout

Donderdag 12 november
20.15 uur Arie Koomen en Edo Brunner: 

‘E&A is toch voordeliger!
Theater Het Klooster in Nuenen

Vrijdag 13 november
9.30-12.30 uur VVN 

opfriscursus verkeersregels
Het Klooster

Vrijdag 13 november
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Vrijdag 13 november
20.00 uur Kienen in Lieshout met de KVL
dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout

Zaterdag 14 november
Prinsenbal Nederwetten

M.F.A. De Koppelaar Nederwetten

Zaterdag 14 november
10.00 uur Gratis fietsverlichtingscontrole

Winkelcentrum Het Kernkwartier

Zondag 15 november
Intocht van Sinterklaas in Nuenen 

Het Klooster

Zondag 15 november t/m 5 december
Weverkeshof = Sinterklaashof
Openingstijden Sinterklaashof:

Ma, di, do 14.30-17.00 uur. Wo, vr 12.00-
17.00 uur. Za, zo 10.00-17.00 uur

Zaterdag 14 november
10.30 uur Bier ruilbeurs in Lieshout

 Bavaria brouwerij café. Lieshout

Zaterdag 14 november
14.30 + 20.00 uur 

Brassband de Vooruitgang en Lindespelers 
met ‘Bravo Magic world’

Het Klooster

Zaterdag 14 november
14.30 uur officiële opening 

van het Heemhuis 
Heemkundekring De Drijehornick

Papenvoort 15A

Zaterdag 14 november
20.00 uur Prinsenbal bij CV De Wetters

MFA De Koppel, Nederwetten

Zaterdag 14 november
20.00 uur Feestavond Die Milka’s

Café-zaal Van Lieshout, Dorpsstraat 58, 
Lieshout

Zaterdag 14 november
Uitslag ‘Hee doede mee’

tweede editie Nuenense dorpsquiz
De Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Zondag 15 november
Sint in Nuenen

13.30 uur Hongerman
14.30 Het Klooster

16.30 uur D’n Kleine Dommel

Zondag 15 november
8.30-10.00 uur 22ste Veldronde (VTT) 

van Stiphout         
 Start: HAC-kantine Sportpark Molenven, 

C.A.V. Weg 4, Helmond

Zondag 15 november
36e Bavaria-Veldrit van Lieshout

’t Hof Lieshout

Zondag 15 november
14.30 uur Blazerij de Molshoop 

Jo van Dijkhof.

Zondag 15 november
16.11 uur Prinsenwissel Raod van Zatterdag

Residensie Restaurant Goesting

Dinsdag 17 november
19.30 uur Schuif even aan tafel bij…

Theo Bemelmans
 Het Klooster

Woensdag 18 november 
13.30-16.00 uur Maandelijks Repair Café
Dorpshuis aan de Grotenhof 2, Lieshout

Kerkberichten

Ons bereikte het droevige bericht dat na een oneerlijke strijd 
mevrouw Heleen Bunthof - Nissen is overleden.

Heleen was vanaf februari 2010 vrijwilligster binnen Diomage.
Wij zullen haar inzet voor de cliënten van Diomage missen.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar haar echtgenoot Jan, 
kinderen en verdere familie en vrienden.

Cliënten, medewerkers en
vrijwilligers ORO-Diomage

Dankbetuiging

De vele brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende belang-
stelling die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

Bert Verhagen
hebben ons een enorme steun gegeven.

Trees Verhagen - van der Velden
Bart en Yvonne, Iris, Thijs
Carlo en Karin, Laurie, Anniek

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 15 november 
om 11.00 uur in de St. Clemenskerk in 
Gerwen met u het rouwproces. U bent 
van harte welkom.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 november 18.30 uur: the-
maviering met volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en dhr. J. Haan.
Zondag 15 november 11.00 uur: the-
maviering met volkszang, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en dhr. J. 
Haan.

Misintenties
Zaterdag 14 november 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; over-
leden familie van Rooswinkel-van 
Swaaij.
Zondag 15 november 11.00 uur: Noud 
van Rooij en Marie van Rooij-van de 
Kam; Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Francisca en Antoon van 
Moorsel; Martina Dekkers-Leenders; 
Karel Smits; Frans Leltz; Nell Schoen-
makers-Bressers; Leo Verhappen; Her-
man Lutterman; Harrie Vinke; Piet 
Roijakkers; Overleden ouders Van 
Heugten-Scheepers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 15 november 09.30 uur: the-
maviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en dhr. J. Haan.

Misintenties 
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Harrie en Lena Renders; Marietje van 
den Putte-Habraken; Piet Coolen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 15 november 11.00 uur: vie-
ring, jongerenkoor Jocanto, voorgan-
gers pastor S. Kuijpers en pastoraal 
werker M. Feuth.

Misintenties
Johannes Jansen en Dora Rooijakkers; 
Bert Verhagen; Marie Jansen-Raaij-
makers; Nel Aarts-Wouters; Heleen 
Bunthof-Nissen; Overleden ouders 
Martinus Donkers en Hanneke Don-
kers-van Acht; Overleden familiele-
den Van de Water-Van Gorkum.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 15 november, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. In deze dienst zal de doop 
worden bediend. Voor de kinderen is er 
kindernevendienst. We collecteren 
voor Kerk in Actie, het binnenlands di-
aconaat. 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. Iedereen is van harte wel-
kom! Voor de 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 12 november 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Martinus I, 
paus en martelaar. 
Vrijdag 13 november 07.15 uur H. 
Mis, H. Didacus, belijder. 
Zaterdag 14 november 10.30 uur ge-
zongen H. Mis, H. Josaphat, bisschop 
en martelaar; bijeenkomst Derde Orde. 
Zondag 15 november 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis, 25ste zondag na 
Pinksteren (6de ingehaalde zondag na 
Driekoningen). 
Maandag 16 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Gertrudis, maagd. 
Dinsdag 17 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Gregorius de Wonderdoener, 
bisschop en belijder. 
Woensdag 18 november 07.15 uur H. 
Mis, Wijding van de basilieken van de 
H. Petrus en Paulus. 

Christian Science
Aanstaande zondag 15 november is 
het onderwerp van de dienst:
Stervelingen en onsterfelijken.

De leidraad bij het uitwerken van dit 
thema is een tekst uit de 1e brief van 
Paulus aan de Thessalonicensen:
“Gij zijt allen kinderen van het licht, 
en kinderen van de dag; wij zijn niet 
van de nacht, noch van de duisternis.” 
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BTB)
www.christianscience.nl

Weer volle bak bij het negende 
sponsordiner Doctors for Mozambique
Velen zijn al vaker geweest, maar voor een aantal was het een nieuwe erva-
ring, deelnemen aan een sponsordiner voor Doctors for Mozambique. Af-
gelopen woensdag, vier november vond het plaats, de negende versie 
alweer. Stipt om 18.00 uur stroomde restaurant Pezzaz vol met gasten, die 
na een korte uiteenzetting over het werk van Doctors for Mozambique door 
Harrie en Gitta v/d Meeren, de founders, genoten van een heerlijk vier gan-
gen diner, bijpassende wijnen en van een erg gezellig samenzijn.

Doctors for Mozambique organiseert 
in samenwerking met Andreas en 
Sandra Vorstermans van restaurant 
Pezzaz twee keer per jaar een spon-
sordiner. Hiermee wordt geld ingeza-
meld voor het verwezenlijken van de 
doelstelling van ‘de Doctors’; studie-
beurzen verstrekken aan zeer kansar-
me studenten in Mozambique. Deze 
studenten kunnen met deze beurs 
hun droom verwezenlijken arts te 
worden en hun steentje bij te dragen 
aan het verbeteren van de gezond-
heidszorg in dit erg arme land.

‘Het diner’ biedt plaats aan 75 perso-
nen, die tijdens deze avond genieten 
van de culinaire hoogstandjes van 
Andreas Vorstermans en zijn team. 

Sandra zorgt ervoor dat de bediening 
door het bestuur op rolletjes loopt en 
dat de avond een waar feestje wordt. 
Zo ook weer deze negende versie. Alle 
gasten waren het er over eens; het was 
weer geweldig! Het eten was heerlijk, 
de bediening fantastisch en het geld 
dat de stichting inzamelt, komt op een 
hele goede plaats terecht. Opnieuw 
voor herhaling vatbaar dus. Veel gas-
ten hebben zich alweer aangemeld 
voor het volgende diner, dat plaats zal 
vinden in april 2016, maar er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. 

Interesse? Kijk voor informatie over 
het werk van Doctors for Mozambi-
que Stichting: 
www.doctorsformozambique.org

Blazerij de Molshoop 
Blazerij de Molshoop werd 36 jaar geleden opgericht door een groep enthousias-
telingen uit de Molvense Erven in Nuenen. Beginnend als een groep buurtgeno-
ten die in 1979 het Nuenens carnaval mede kleur gaf, is De Molshoop inmiddels 
uitgegroeid tot een 20-koppige blaaskapel met een groot repertoire, dat varieert 
van Zuid-Amerikaans, tot blues en dixieland. Ook hits uit de jaren ’60, ’70 en ’80 
vormen onderdeel van het repertoire.
Dit jaar werd onder meer opgetreden in Het Klooster en bij de Weverkeshof. En 
met succes. Dit hopen ze voort te zetten op zondag 15 november in de Jo van 
Dijkhof. Aanvang: 14.30 uur. Toegang gratis.
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SPORT Wielersport

36e Bavaria-Veldrit Lieshout
De supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ viert dit jaar haar 60 jarig 
bestaan. In het kader hiervan is men nu toe aan de 36e uitgave van de Ba-
varia-Veldrit van Lieshout. Deze staat voor zondag 15 november op het 
programma.

De 1e Bavaria-veldrit werd op 1 janua-
ri 1980, met de viering van het zilve-
ren jubileum van de supportersclub 
georganiseerd. Deze editie is weder-
om geplaatst in de KNWU-Topcom-
petitie, een klassement over meerdere 
wedstrijden in Nederland.

Het parcours is vertrouwd in het ge-
hucht ‘’t Hof ’. Een spectaculair veldrit-
parcours met start op een weiland, 
verharde weg, bospad en door en over 
heuveltjes in de bossen, door een 
zandvlakte en dan de ‘Duvelsberg’ als 
markant punt om de deelnemers te 
bewonderen.
Om drie is de start van de elite en be-
loften, zij hebben een uur de tijd om 
uit te maken wie als winnaar deze 
veldrit op zijn naam mag schrijven. 
Het deelnemersveld is goed te noe-
men. Bjorn van der Heijden kampioen 
van het zuiden beloften, Bart Bark-
huis, Koen Weijers, Dylan Bouwmans, 
Roy van Heeswijk en Rowan Berg-
mans.
In dezelfde tijdspannen starten om 
twee over drie de junioren categorie. 
Bryan Bouwmans, Jarno van Esch, 

Niels Verbrugen en Paul Gruithuijzen 
zijn hier de kanshebbers.
De eerste wedstrijd start al om elf uur, 
de amateurs/sportklasse gaan dan van 
start, Freek de Jong is hier de te klop-
pen man. Jordy Luisman, Mattijn 
Motshagen, Peter van den Heuvel en 
Jordy Beuker zullen het hem moeilijk 
maken.
Om twaalf uur is de start voor de mas-
ters, de veteranen onder crossers. 
Erik Dekker. Ties Verhagen en Marcel 
Scheffer zijn hier favoriet.
De jongste categorie, de nieuwelingen 
hebben 30 minuten voor de wielen en 
starten om één uur. Favorieten zijn 
Luuk van Gestel, Noah Vreeswijk en 
Dennis van Dijk.
De dames starten om twee uur en rij-
den bij benadering 40 minuten. Inge 
van der Heijden, kampioen junior-
vrouwen, verder Anouk Spies, Suzan-
ne Verhoeven, Evy Kuijpers, Lana 
Verberne, Sylvie Swinkels en Charley 
van Hoof zullen onder meer strijden 
om de podiumplaatsen.
Al bij al ingrediënten om een leuke 
sportieve dag buiten in de natuur te 
beleven.

De start van de elite/beloften van de veldrit van 2014.

Rikken bij de Supportersclub 
RKSV Nuenen 

Nieuwkomer 
Gerard Sanders 
groots winnaar 
vierde rik avond
Afgelopen vrijdag vond weer de 
wekelijkse rik avond plaats bij de 
supportersclub RKSV Nuenen. Na 
de successen van de vorige avon-
den werd deze ruim overtroffen. In 
de sfeervolle kantine waren alle 
speeltafels bezet en kon de organi-
satie met een tevreden blik terug 
zien op weer een zeer geslaagde rik 
avond, voor zowel jong als oud.

Bij aanvang van de eerste speelronde 
was al meteen duidelijk dat er deze 
avond niets cadeau gedaan zou wor-
den. Er werd voor ieder punt fel ge-
streden om de hoofdprijs in de wacht 
te slepen. Na het opmaken van de 
stand voor de pauze was het Gerard 
Sanders, die met een mooie score van 
122 punten aan de leiding ging, ge-
volgd door Narda Kuipers en Hans de 
Haas met ieder 104 punten. Ondanks 
verwoede pogingen van de winnaar 
van de vorige twee avonden en de ove-
rige spelers en speelsters, die de nodi-
ge risico`s namen, was er niemand in 
de tweede ronde die nog in de buurt 
van de hoge scoren van de eerste ron-
de kon komen. Het was nieuwkomer 
Gerard Sanders die met de eerste prijs 
en de eer huiswaarts kon keren. Op-
vallend was het dat de dames steeds 
meer van zich doen gelden en dat kon 
men terug zien in de uitslag, nu nog 
wachten op de eerste winnares.

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

Uitslag vrijdag 6 november 2015. 
 1 Gerard Sanders  122 punten
 2 Narda Kuipers 104 punten
 3 Hans de Haas  104 punten
 4 Barry van Dun  83 punten
 5 Ciska de Louw  71 punten
 6 Rini Schepers 57 punten
 7 Rita Endevoets  53 punten
 8 Henny Noyen 52 Punten
 9 Ria Hurkmans 37 punten
10 Nelly de Louw 36 punten

Vrijdag 13 november a.s. is weer de 
volgende rik avond bij de supporters-
club 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.

Winst en verlies voor   
1ste herenteam BCL

TV de Lissevoort: nieuwe serie 
TennisKids voor de jeugd
Tennisvereniging De Lissevoort start in de week van 23 november met een 
tweede serie van tien lessen kennismakingstraining voor de jeugd tot en 
met twaalf jaar. Iedere les duurt een uur, inschrijven kan tot en met zater-
dag 14 november op www.lissevoort.nl.

BCL-H1/Bavaria met Jeroen van der Heiden, 
Ruud van Vijfeijken, Bert Manders, Wouter 
van Vijfeijken en Laurence Roijackers. 

Uiterlijk donderdag 19 november 
2015 wordt de indeling van de lessen 
op de website van TV de Lissevoort 
bekendgemaakt. De kosten voor deze 
tweede serie van tien lessen bedragen 
€ 70,-. De bijkomende kosten voor het 
lidmaatschap zijn € 30,-. Pas bij het in-
schrijven voor de tweede serie van 10 
lessen wordt uw zoon of dochter aan-
gemeld als lid van TV de Lissevoort en 

ontvangt dan ook een KNLTB-pas. 
Dit tegen een sterk gereduceerd tarief 
van € 30,-. Deze nieuwe regeling geldt 
alleen voor nieuwkomers en voor kin-
deren die de bal-en-slagvaardigheids-
cursus gevolgd hebben.
Tenniskids is het KNLTB tennispro-
gramma voor kinderen tot en met 
twaalf jaar met speciale ballen, rac-
kets, banen en oefeningen.

BC Nuenen-H2 - BCL-H1/Bavaria: 2-6 
Bert Manders en Wouter van Vijfeij-
ken konden de eerste dubbelpartij 
maar nét winnen, door met 18-21 in 
de toegevoegde derde set, de overwin-
ning binnen te slepen. Ook Laurence 
Roijackers en Jeroen van der Heiden 
wonnen hun dubbelpartij. Wouter van 
Vijfeijken verloor samen met broer 
Ruud van Vijfeijken met zéér nipte cij-
fers van Marcel van de Hoven en San-
der van Weert. Met 22-20 en 21-19 
was er écht een minimaal verschil. In 
de vierde en laatste dubbelpartij was 
weer een derde set nodig om het ver-
schil duidelijk te maken. Bert Manders 
en Jeroen van der Heiden wonnen die 
derde set overigens wél met duidelijke 
cijfers. Ook bij de singlepartijen was 
er bij de helft van de partijen een toe-
gevoegde derde set nodig. Ruud van 
Vijfeijken won die derde set in zijn 
partij, Wouter van Vijfeijken verloor 
die derde set met 21-19. Omdat Bert 
Manders en Laurence Roijackers hun 
singlepartijen ‘keurig’ wonnen, kon-
den de Lieshoutenaren met zes pun-
ten in de sporttas weer naar huis.

BCL-H1/Bavaria - ESBV Panache: 2-6
De geblesseerde Wouter van Vijfeij-
ken kon niet meespelen. Tijdens de 
dubbelpartijen werd dat al meteen 
duidelijk. Alleen Bert Manders en 
Laurence Roijackers konden samen 
een vuist maken tegen de Eindhoven-
sche Studenten Badminton Vereni-
ging. De derde set ging verloren met 
18-21. De andere dubbelaars verloren 

allemaal in twee sets. De punten wer-
den deze keer gehaald in de singlepar-
tijen. Bert Manders won als eerste 
heer in drie sets van zijn tegenstander. 
Ruud van Vijfeijken speelde een prima 
partij als tweede heer, maar moest in 
het slot van de derde set toch buigen 
voor zijn tegenstander. Invaller-sin-
glespeler Jeroen van der Heiden kwam 
er in zijn partij, als derde single-heer 
helemaal niet aan te pas. Hij verloor 
met zeer duidelijke cijfers. Laurence 
Roijackers, tenslotte, won als vierde 
heer in twee sets (21-10, 21-18) van 
zijn opponent, waardoor de eindstand 
op 2-6 kwam.

Badminton

PSV 1 - NKV 1 11-13
Zondag 8 november was het begin van het zaal seizoen tegen een bekende 
tegenstander van het veld, de laatste veld wedstrijd was namelijk ook win-
nend afgesloten tegen PSV. NKV kon erop rekenen dat PSV wilde laten zien 
dat het voor hun een incident was om op het veld van NKV te verliezen.

RKSV Nuenen Club van de Maand
Het vrouwenteam van PSV en PSV in the community starten dit seizoen met 
een nieuw initiatief. Iedere maand wordt een amateurvereniging met meis-
jes- en vrouwenvoetbal in het zonnetje gezet en beloond met een leuke cli-
nic en een wedstrijdbezoek. Voor de maand november is de RKSV Nuenen 
uitgenodigd om Club van de Maand te worden!

Vanaf het eerste fluitsignaal nam PSV 
het initiatief en kwam met 2-0 voor. 
PSV in dit stadium net wat sterker in de 
duels kwam hierdoor op 3-1 voor-
sprong. Hierna wist het team van Kevin 
Danklof meer grip te krijgen op een 
aantal spelers van PSV waardoor NKV 
zelf uitliep naar een 3-6 voorsprong. 
Door geduldig de aanvallen op te zetten 
en beter te verdedigen kon NKV gaan 
rusten met een 5-9 voorsprong.
De coach had in de rust de puntjes op i 
gezet en de ploeg gewaarschuwd dat 
PSV zou gaan proberen om meer druk 
te geven op de ballijn. Zaak dus om het 
baltempo hoog te houden en gebruik te 
maken van ruimte die PSV liet ontstaan.
Het begin van de tweede helft liep 
NKV uit naar 5 doelpunten voor-
sprong, 5-10. Niet veel later scoorde 
ook PSV het eerste doelpunt in de 
tweede helft, 6-10.

Dit betekent een gratis wedstrijdbe-
zoek op sportcomplex ‘De Herdgang’ 
op 13 november. PSV Vrouwen zullen 
dan om 19.30 uur de wedstrijd tegen sc 
Heerenveen spelen. Voorafgaand aan 
de wedstrijd mogen 25 meiden van 
RKSV Nuenen met de speelsters mee 
het veld op voor de line-up. Hiervoor 
hebben zich al een aantal enthousiaste 

meiden aangemeld. Daarnaast wordt 
op woensdagmiddag 18 november een 
voetbal-clinic georganiseerd door PSV 
Vrouwen op Sportpark ‘Oude Landen’ 
voor álle meiden (dus ook voor hen die 
bij de jongens spelen) van 5 tot en met 
13 jaar en hun vriendinnen! Alle mei-
den krijgen rond 12 november een fol-
der met daarin alle informatie.

Korfbal

Voetbal

Tennis

Het duurde tot 7-12 voordat PSV 
NKV steeds meer verdedigend onder 
druk zette, door er kort op te zitten en 
de aangeef eruit probeerde te halen. 
Dit leek te gaan werken voor PSV en 
NKV werd slordig en pakte de ver-
keerde kansen doordat er te weinig 
echte aanvalsvak acties gemaakt wer-
den. Hierdoor speelde NKV de tegen-
stander in de kaart en zij kropen dan 
ook langzamer dichterbij tot 11-13, 
dit was ook tevens de eindstand.

Chantal Messerschmidt was goed voor 5 
doelpunten.

Sinterklaaskienen
Op woensdag 18 november a.s. orga-
niseert Buurtvereniging Plan West 
uit Lieshout weer haar jaarlijkse Sin-
terklaaskienavond. Deze avond be-
gint om 20.00 uur in Zaal de Koekoek 
aan de Dorpstraat in Lieshout. 

De zaal is open vanaf 18.30 uur en 
vanwege de belangstelling andere ja-
ren is het aan te raden tijdig aanwezig 
te zijn. Op deze avond zijn prachtige 
Speelgoedkado's als prijzen te winnen. 
Ook zal een bezoekje van Zwarte Piet 
niet ontbreken. De kienavond staat 
open voor iedereen. De opbrengst van 
deze kienavond komt geheel ten goede 
aan buurtvereniging Plan West.

Rikken
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RKGSV maakt het zich in 2de helft moeilijk tegen Fiducia

RKGSV - Fiducia 2-1
Door Sander van Beek

Na het gelijkspel van afgelopen week tegen Mulo moest er afgelopen zon-
dag gewonnen worden van Fiducia om de aansluiting te houden met de bo-
venste regionen. RKGSV wilde vanaf het eerste fluitsignaal de tegenstander 
onder druk zetten. Dit verliep niet altijd even goed maar RKGSV was wel 
veruit de bovenliggende partij.

 SPORT
Programma

WaterpoloVoetbal

RKSV Nuenen 
Zaterdag 14 november
Nuenen 1 - Geldrop 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .30
Nuenen VE1 - Nederwetten VE1  . 16 .15
Zondag 15 november
Nuenen 2 - WODAN 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Oirschot V . 2 - Nuenen 3  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
Steensel 2 - Nuenen 4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
Nuenen 5 - De Valk 3  .  .  .  .  . uitgesteld
Nuenen 6 - UNA 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Oirschot V . 4 - Nuenen 7  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 8 - Nieuw Woensel 6  .  . 10 .00
WODAN 10 - Nuenen 9  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 10 - Dommelen 6  .  .  .  .  . 10 .00
DOSL 7 - Nuenen 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Prinses Irene VR1 - Nuenen VR1 11 .45
Rood Wit’62 VR1 - Nuenen VR2 11 .00
Nuenen VR3 - EFC VR1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

EMK
Zaterdag 14 november 
Wilhelmina Boys VE 1 - EMK VE 1  . 16 .30
Zondag 15 november
EMK 1 - Woenselse Boys 1    .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - WODAN 3    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Pusphaira 2 - EMK 3    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Unitas’59 4 - EMK 4    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
DBS 2 - EMK 5    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 6 - Pusphaira 4    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Pusphaira VR 3 - EMK VR 1    .  .  .  . 12 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 14 november
Vet . Nuenen - Nederwetten   .  .  . 16 .15
Zondag 15 november
LSV 1 - Nederwetten 1   .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nederwetten 2 - Knegselse Boys 3 10 .00
Unitas 12 - Nederwetten 3   .  .  .  . 10 .00
Braakhuizen 8 - Nederwetten 4  . 11 .00
Nederwetten Da1 - Reusel sport Da1  . 12 .15
Nederwetten Da2 - Acht Da1  .  . 10 .00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 14 november 
RKGSV Vet - Gestel Vet   .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00 
Zondag 15 november
RKGSV 1 - RKPVV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - DEES 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - Eindhoven AV 4   .  .  .  . 11 .00
UNA 14 - RKGSV 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
RPC VR1 - RKGSV VR1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

NKV Korfbal
Zondag 15 november
NKV 1 - Klimop 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .45
NKV 2 - Dot 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .15 

Ongekende score Z&PV Nuenen heren 1 

Z&PV Nuenen - BZ&PC 30-1
Door Marcel Vermeulen

Afgelopen weekend behaalde het eerste heren team van Nuenen waterpolo 
een uitslag die in de 1e klasse van het district niet eerder op het score bord 
kwam: 30-1. Na goede uitslagen van de andere Nuenense teams op zondag-
middag in het Universiteitsbad van Eindhoven moest Nuenen heren 1 het 
opnemen tegen de nummer laatst van de 1e klasse: BZ&PC uit Boxmeer.

De heren van het Nuenense vaandel-
team deden wat er van hen verwacht 
werd; goed waterpolo spel en scoren. 
Halverwege de wedstrijd stond het 18-
0 en de vraag was of Nuenen de con-
centratie kon vasthouden. 
Ondertussen had de keeper van Nue-
nen weinig te doen en zijn zorg was; 
hoe blijf ik warm? In de 2e helft van de 
wedstrijd ging de tegenstander uit 
Boxmeer wat harder spelen en dat 

leidde tot de uitsluiting van twee Lim-
burgse spelers. Nuenen ging gewoon 
door met het publiek te vermaken en 
de 30-1 uitslag zal in het gehele dis-
trict doorklinken.
De komende vier weken staan de 
wedstijden tegen de nummer 2, 3,4 en 
5 op de agenda. Voor de kerst zal dui-
delijk worden of Nuenense kampi-
oensaspiraties waar gemaakt kunnen 
worden.

Danny ET Raaymakers leidt Nuenen naar een grote overwinning.

SBC - EMK 1-1
Door Jacques Ribot

Het waren matige weersomstandigheden voor de uitwedstrijd van EMK te-
gen het vaandelteam van de Son en Breugel Combinatie. Een dwarrelende 
wind, regen en minder goed licht dan overdag maakten dat de spelers geen 
goede controle hadden over de bal op het kunstgras. 

Nadat de eerste paar minuten niet veel 
opleverden was de eerste kans in de 
7de minuut voor Nick de Loo. Na een 
goede vrije trap van Michel Klaassen 
was het Nick die de rebound niet wist 
te verzilveren. In de 15de minuut was 
de volgende kans voor Gerwen, na een 
verre ingooi kwam de bal voor de voe-
ten van Mike van de Berk, echter die 
plaatste de bal net naast de verkeerde 
kant van de paal. Fiducia had in het 
eerste half uur weinig in te brengen en 
Gerwen bleef de openingstreffer zoe-
ken. Na 25 minuten ging Mike van de 
Berk goed door op links maar zijn 
voorzet werd helaas niet aangeraakt. 
Michel Klaassen pikte de bal op en zijn 
voorzet eindigde rechtstreeks op de lat. 
Uit de volgende aanval van Fiducia 
kwam het eerste gevaar. Dit werd inge-
leid door een te korte terugspeelbal 
maar Bram van de Sande was alert en 
pakte de bal. Fiducia durfde iets verder 
vooruit te voetballen dat leidde tot de 
grootste mogelijkheid tot nu toe. De 
corner die Fiducia kreeg werd nog weg-
gewerkt door de verdediging van 
RKGSV maar het schot dat volgde 
werd aangeraakt door de verdediging 
van Gerwen maar met een katachtige 
redding van Bram van de Sande hield 
hij zijn doel schoon. In de 40ste minuut 
kreeg Gerwen een corner die strak bij 
de eerste paal werd getrapt door Mi-
chel Klaassen. Hij werd keurig inge-
kopt door een verdediger van Fiducia 
maar de stand was wel 1 - 0. Een mi-
nuut later kwam de bal via een lange 
uittrap bij Joey van de Berk die de bal 
doorkopte op zijn broer Mike. Deze 
ging 1 op 1 op de keeper af met een 
man in zijn rug. Helaas ging zijn schot 
net naast. De achterbal die hierop volg-
de werd kort genomen maar Menno 
kon deze onderscheppen en gaf de bal 
aan Michel Klaassen die op 20 meter 
van de goal stond. Hij bedacht zich 
geen moment en schoot de bal zoals al-

leen Michel kan hard binnen. De kee-
per stond erbij en keek er naar. 2 - 0.
De 2de helft begon erg rommelig. Wat 
er in de rust was besproken kwam er 
niet uit. In de 56ste minuut kwam 
Tom van de Berk in het veld voor Tim 
v Berlo. 5 Minuten later kwam Fiducia 
met 10 man te staan. Na een harde 
charge van achter op Menno kreeg 
een speler van Fiducia rood. 2 Minu-
ten later werd Menno gewisseld voor 
Rik v Dael. In de 73 ste minuut kreeg 
Fiducia een vrije trap aan de zijkant 
van het veld op z’n 30 meter van de 
goal. Deze werd richting de 2de paal 
getrapt die er zomaar inviel. Hier zag 
Bram er niet zo goed uit. Vanaf dit 
moment werd het erg onrustig binnen 

Er ging heel wat mis aan beide kanten. 
Zo viel in de eerste helft weinig te no-
teren. In de 18e minuut werd een strak 
schot van Rick Slaats onder de deklat 
knap in corner verwerkt door de SBC 
doelman. SBC had ook maar één enke-
le goede kans in de 29e minuut die 
door de verdediging van EMK ver-
ijdeld werd. Na de pauze leken de 
teams iets meer dadendrang te tonen. 
In de 54e minuut werd een schot van 
Geert-Jan Kemperman in hoekschop 
verwerkt door de keeper van SBC. En-
kele minuten later had Edwin Cuppen 
het moeilijk op een vrije trap voor 
SBC, maar kon de score op nul hou-
den. In de 59e minuut kwam SBC op 
voorsprong door een doelpunt van 
John Egelmeers die van links een bal 
over de EMK-keeper in de goal schoot 
(1-0). In de 74e minuut ging een hard 

schot van SBC naast het doel van 
EMK. Trainer Toon van der Loo be-
sloot om wisselspelers in te zetten in 
een poging de goed spelende verdedi-
gers van SBC te ontregelen. Zo kwam 
Giel van Korven net iets te kort op een 
voorzet in de 81e minuut, maar in de 
85e minuut had dezelfde Giel wel suc-
ces met een kopbal op een verre voor-
zet van Robbie van de Ven (1-1). In de 
88e minuut voorkwam Edwin Cuppen 
een nederlaag voor EMK door een 
goede redding. In de 90e minuut werd 
de enige gele kaart gegeven voor een 
overtreding op Tommie van Elst die in 
een counter werd neergehaald. In bles-
suretijd probeerde Giel van Korven de 
doelman van SBC te verrassen met een 
ver schot en had daarmee bijna succes, 
maar dat zou misschien te veel van het 
goede zijn geweest voor EMK. 

Tom van Elst helpt een speler van SBC na een botsing.

Nederwetten doet zichzelf tekort

Boerdonk - Nederwetten 4-2
Door Leo Evers
 
Nederwetten had tegen Boerdonk minimaal één punt mee naar huis moe-
ten nemen. Gedurende de gehele eerste helft had Nederwetten een duide-
lijk veldoverwicht, zette het Boerdonk flink onder druk en schiep het zichzelf 
diverse kansen om op voorsprong te komen maar verzuimde deze te verzil-
veren. Na een half uur spelen wist Boerdonk wel doeltreffend te zijn. Na slor-
dig uitverdedigen maakte Paul van Alphen de 1-0. Vanaf links schoot hij de 
bal diagonaal via de paal binnen. Dit was tevens de ruststand.

Na de thee was het een laks moment-
je in de Wettense defensie dat Boer-
donk de gelegenheid schonk om te 
profiteren. De 2-0 kwam op naam van 
Daan Dortmans. Nederwetten bleef 
offensief spelen om de aansluitings-
treffer te maken maar slaagde daar 
niet in. Er werd weliswaar keihard ge-
werkt maar het moet allemaal net wat 
effectiever en preciezer. En je moet 
een beetje geluk hebben. En dat had 
Boerdonk dat door een toevalstreffer 
in de 60e minuut via Erik van de 
Bosch op 3-0 kwam. Zeven minuten 
later was er eindelijk de treffer voor 

Nederwetten.  Een prima pass van 
Ben van der Bruggen werd netjes af-
gerond door Rick van Lieshout. 3-1. 
Nederwetten geloofde er nog steeds 
in en via Pieter Donkers werd het in 
de 75e minuut 3-2. Nu rook Neder-
wetten haar kansen om er een gelijk 
spel uit te peuren maar het kreeg de 
deksel op haar neus toen Jesse Op-
pers vanaf 20 meter de bal binnen 
knalde en de eindstand op 4-2 be-
paalde. Toch zit er duidelijk progres-
sie in het team en dat kan het 
aanstaande zondag tonen in de uit-
wedstrijd in Lennisheuvel tegen LSV.

het veld. Gerwen verloor ondanks het 
overtal op het veld de grip op de wed-
strijd. Fiducia ging opportunistisch 
spelen en hoopte op de gelijkmaker. 
Deze zou er uiteindelijk niet komen. 
In de 80ste minuut werd er nog een 
Gerwense goal afgekeurd wegens bui-
tenspel. Rainer kopte de bal knap bin-
nen maar de vlagger gooide al dan niet 
terecht zijn vlag omhoog. Uiteindelijk 
wint RKGSV dik verdiend van Fiducia 
maar het spel mag beter en de kansen 
moeten afgemaakt worden waardoor 
je niet meer in de problemen komt in 
de laatste minuten van de wedstrijd.
Aankomende zondag speelt RKGSV 
wederom thuis tegen RKPVV, de 3 pun-
ten zijn hard nodig om de aansluiting te 
houden met de bovenste plekken.

W.S.C. - RKSV Nuenen 2-4
Door John van den Elsen

RKSV Nuenen heeft aan het bezoek in Waalwijk drie punten overgehouden 
waardoor het soeverein aan de leiding gaat in de 1e klasse C. Op sportpark 
‘Eikendonk’ werd gastheer WSC met 2-4 verslagen. 

Daar zag het in de eerste helft lange 
tijd niet naar uit. Het eerste gevaar 
was wel van Nuenen. In de 3e minuut 
werd door Coen Jansen een gevaarlij-
ke vrije trap voor het Waalwijk doel 
gebracht die door Ron Jansen maar 
net naast werd gekopt. Na dit gevaar-
lijke moment had Nuenen problemen 
met het vinden van openingen. WSC 
daarentegen heeft in de aanval enkele 
rappe spelers rondlopen die dreigend 
voor Danilo Verus opdoken. Met na-
me via de linkerflank werd het gere-
geld gevaarlijk. In de 13e minuut kreeg 
de thuisploeg een vrije trap te nemen 
die door Souffiane Bakkali in een doel-
punt werd omgezet, 1-0.
Het duurde tot 2 minuten voor de 
pauze eer Nuenen kon scoren. Max 
Verkuijl wist uit een hoekschop de 
WSC keeper voor de eerste keer te be-
dwingen zodat men met een gelijke 
stand ging rusten. De mannen van 
trainer Miguel van den Dungen waren 
in de tweede helft direct goed bij de 
les. Aan de linkerkant stoomde verde-
diger Luuk Tielemans op. Het leek er 
in eerste instantie nog op dat hij het 
speeltuig verspeelde, met zijn wils-
kracht heroverde hij de bal en met een 
panklare voorzet zette hij Ron Jansen 
voor de keeper. Een koud kunstje voor 
de spits om al binnen de eerste minuut 

na de pauze Nuenen op voorsprong te 
zetten, 1-2. Enkele minuten later vloog 
een kogel van Sjaak Egmond net langs 
de verkeerde kant van de paal. Zo rond 
het uur moest WSC met tien man ver-
der doordat Dylan den Exter zijn 
tweede gele prent ontving. Nuenen 
bouwde gestaag aan een veldover-
wicht waarbij Sjaak Egmond eerst nog 
een keer de paal teisterde voordat hij 
in de 80ste minuut Nuenen op een vei-
lige voorsprong bracht, 1-3.
Amper 4 minuten later werd door zijn 
broer Sander de definitieve knock-out 
uitgedeeld. Een puike pass van Coen 
Jansen werd loepzuiver in de uiterste 
hoek geplaatst, 1-4.
Miguel van den Dungen voerde nog 
een dubbele wissel door. De youngsters 
Pascal Loomans en A-junior Yusuf Oz-
kan kwamen voor respectievelijk Sjaak 
Egmond en Yevghenny Marceli binnen 
de lijnen. In de 88ste minuut toonde 
WSC aan over scorend vermogen te 
beschikken en werd door Mounir 
Maamar de 2-4 eindstand vastgelegd.

Aanstaande zaterdag om 19.30 uur 
staat de wedstrijd tegen het 6e ge-
plaatste Geldrop op het programma. 
Hopelijk maken weer veel supporters 
de gang naar Oude landen om Nuenen 
aan te moedigen. 

Max Verkuijl (3e van links) kopt de gelijkmaker in (foto John van den Elsen).
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