
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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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

gezinnen en volwassenen. De andere 
groep komt uit Ter Apel. Deze mensen 
zijn afkomstig uit Syrië en Eritrea en 
gaan voor het eerst naar een crisisop-
vang. Beide groepen zouden per bus 
komen op dinsdag 17 november, maar 
het tijdstip was nog niet bekend. 

Een team van professionele hulpverle-
ners is geregeld om mensen op te van-
gen en te begeleiden. De intentie is om 
zoveel mogelijk rust te waarborgen. 

Actuele informatie op www.nuenen.nl
Iedereen die op de hoogte wil blijven van 
de laatste informatie, kan terecht op de 
website van de gemeente Nuenen. Hier 
staan ook veelgestelde vragen met de ant-
woorden. Via de social mediakanalen at-
tendeert de gemeente op belangrijke in-
formatie op de site. U kunt ook contact 
opnemen met het Klantencontactcen-
trum op tel. 040-2631631. Het informa-
tiepunt in het gemeenthuis blijft even-
eens geopend. Iedereen is van harte 
welkom tijdens de openingstijden voor 
vragen of een gesprek. Er hoeft geen af-
spraak te worden gemaakt. De openings-
tijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag 8.30-12.30 uur, woensdag 8.30-
12.30 uur én 14.30-18.00 uur.
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‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

“Altijd
 de 

beste deal!”

 

Business 
to Business, 
al 25 jaar 
Brabantse 
gastvrijheid

info@btb-congrescentrum.nl • www.btb-congrescentrum.nl
 T: 040-2838129       • M: 06-43561161 • Parkstraat 54  • 5671GH Nuenen

Het nieuwe werken:
Flexibele werkplekken bieden voor een korte bijeenkomst, een planning 

uitwerken, sollicitatiegesprekken voeren en zelfstandig professioneel 
werken voor zzp-ers.

NU IN NUENEN, VERHUUR PER UUR
Diverse ruimtes tot maximaal 80 personen met verschillende uurtarieven. 
Zaalinrichting naar keuze (U-vorm, School, Theater, Carre, Cabaret). 
Uitsluitend voor zakelijke bijeenkomsten. 

Inclusief:
• Whiteboard en Metabord • Flipovers en stiften • Geluidsversterking

• Beamer • Projectiescherm • Onbeperkt draadloos Internet 
• Zaalinrichting naar keuze

1x Grote ruimte: maximaal 80 personen € 89,00 
 per uur per ruimte.

2 x Standaard ruimte: maximaal 30 personen € 50,00
 per uur per ruimte.

2 x Kleine ruimte: maximaal 10 personen € 40,00
 per uur per ruimte.
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Routebeschrijving 
Geldropseweg 168a 
5613 LN Eindhoven 
040 – 211 68 88 
info@conferentiecentrumeindhoven.nl  
www.conferentiecentrumeindhoven.nl 

 

Navigatiesysteem: 
Selecteert u Geldropseweg 170   
 

Openbaar vervoer: 
Neem vanaf Centraal Station Eindhoven bus 24 richting Helmond en stap uit bij halte  
“Sint Jozephburch”. U staat nu voor de ingang van Glorieuxpark. Ga door de poort naar binnen. 
Conferentiecentrum Eindhoven bevindt zich in het eerste gebouw links; de oude kapel. 

 
Met de auto: 
Vanuit de richting Utrecht / Den Bosch / A2 

• Neem op de A2 bij Knooppunt Ekkersweijer de afslag  links richting Centrum/Woensel/Son en 
Breugel/Helmond/A58 

• Voeg in op A50 

• Neem afslag 6-Ekkersrijt richting John F. Kennedylaan 

• Neem afslag 7 richting Woensel/Helmond/Centrum 

• Voeg in op John F. Kennedylaan 

• Flauwe bocht naar links om op de John F. Kennedylaan te blijven 

• Sla linksaf naar de Onze Lieve Vrouwestraat (u bent nu op de rondweg) 

• Blijf op de rondweg (+/- 3 km)  tot u Peugeotdealer Nefkens aan uw rechterkant ziet en sla 
rechts af naar de Geldropseweg 

• Na 450 meter slaat u links af naar het Glorieuxpark. Als u deze afslagmogelijkheid mist keert 
u bij de verkeerslichten (links) om en gaat na 50 meter rechts naar het Glorieuxpark. 
 
Parkeren: 
Wij willen u erop attenderen dat u en uw gasten kunnen parkeren op de vernieuwde 
parkeerplaats met 77 plaatsen op het terrein van het Glorieuxpark; Door de poort op de 
Glorieuxlaan de 1e kruising linksaf slaan "P Conferentiecentrum Eindhoven" volgen daarna 
alsmaar rechtdoor. Dit uiteraard geheel gratis. Voor mindervaliden zijn er parkeerplaatsen 
tegenover ons gebouw aanwezig.  Ook is er een fietsenstalling waar fietsen veilig op slot 
kunnen worden gezet. 

BtB uitnodiging 2015.indd   2 28-10-15   10:57

Een perspectief
op Adrien Coolen, 
eigenaar 
DA Drogisterij 
Noordveld 

Unieke 
samenwerking 
tussen 
Stichting SPEK & 
HOEZOGOEDKOOP

Heemhuis De Drijehornick      
officieel in gebruik genomen

Wethouder Joep Pernot onthult het eerste paneel van het project Terugbeeld en opent daarmee 
officieel de oude pellenfabriek als Heemhuis voor De Drijehornickels (foto: Cees van Keulen).

Op 11 november 2015 ontving de gemeente van Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) het verzoek om zo snel mogelijk een rol te spelen in de 
crisisnoodopvang van 200 vluchtelingen, vanwege de zorgelijke situatie en 
het ernstig tekort aan opvanglocaties. 

De gemeente Nuenen heeft toegezegd 
om vanaf dinsdag 17 november 2015 
200 vluchtelingen in ons dorp op te 
vangen in sporthal De Hongerman. 
Burgemeester Houben gaf namens het 
college aan, dat zij het zonder enige 
discussie als haar morele, sociaal-
maatschappelijke taak ziet, om deze 
crisisnoodopvang te bieden.

Wat betekent crisisnoodopvang?
Crisisnoodopvang betekent dat de 
vluchtelingen voor 72 uur opgevangen 
worden. In sommige gevallen vindt er 
verlenging plaats met 72 uur. Er is dus 
géén sprake van een langdurige op-
vang. De vluchtelingen gaan vanuit de 
crisisopvang door naar een andere, 
meer permanente vorm van opvang.

Organisatie van de opvang
De vluchtelingen verblijven in de 
sporthal. Er wordt gezorgd voor vol-
doende bedden, eten en drinken. Ver-
der zijn er sanitaire voorzieningen en 
is er permanente beveiliging aanwe-
zig. Bij aankomst krijgen de vluchte-
lingen uitleg over de huisregels. Er is 
ook een tolk aanwezig om te zorgen 
dat de vluchtelingen in hun eigen taal 
kunnen communiceren.
De mensen mogen de locatie verlaten, 
maar worden verzocht om in het ge-
bouw en in de directe omgeving van de 

opvanglocatie te blijven. Op die manier 
is het mogelijk om iedereen goed op de 
hoogte te houden van nieuws over de 
opvang en over de locatie waar ze voor 
langere tijd naar toe zullen gaan. 

Communicatie met omwonenden, 
ondernemers en inwoners
De Nuenenaren en de ondernemers in 
de directe omgeving van De Honger-
man zijn persoonlijk geïnformeerd via 
een brief. Via de website van de ge-
meente en Facebook en Twitter zijn 
ook de overige inwoners meegenomen. 
Vele handen, licht werk: inwoners, or-
ganisaties en ondernemers boden 
hulp Vanaf het moment dat het nieuws 
over de opvang bekend werd, kwamen 
berichten binnen uit alle hoeken van 
onze samenleving. Scholen, onderne-
mers en verenigingen namen contact 
op met de gemeente. Inwoners zeiden 
graag te willen helpen, op welke ma-
nier dan ook: zorgen voor gratis Wifi, 
het wassen van kleren, het organise-
ren van activiteiten en het helpen bij 
het overbruggen van taalproble-
men. Hartverwarmend! De gemeente 
bedankt daarvoor. 

Team
Om de opvang goed te realiseren, is er 
een team met medewerkers van COA, 
het Rode Kruis en de gemeente Nuenen 
samengesteld. Alle verzoeken en aan-
biedingen zijn verzameld. Samen met 
de LEV Groep, Vluchtelingenwerk, Jon-
gerenwerk en de Voedselbank is een 
eerste inventarisatie gemaakt van de 
mogelijkheden en van wat er nodig was. 

Informatieavond    
voor inwoners van Nuenen
Op donderdag 12 november is in Het 
Klooster in de vroege avond een infor-
matiebijeenkomst gehouden voor ie-
dereen die vragen had of de wens om 
een bijdrage te leveren aan de opvang 
van de vluchtelingen. Het doel van 
deze avond was vooral informatie en 
ideeën te delen en te kijken hoe we 
met elkaar deze crisisnoodopvang zo 
goed mogelijk kunnen laten verlopen.

Informatiepunt     
in het gemeentehuis
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 novem-
ber jl. was ‘s middags een informatie-
punt ingericht in het gemeentehuis 
voor vragen, suggesties  of verhalen. 
Hier is veel gebruik van gemaakt. Er 
zijn wisselende reacties binnen geko-
men, van heel positief tot ongerust-
heid. Ook is er heel constructief mee-
gedacht. Alles is bespreekbaar. 

Opvanglocatie
Op maandag 16 november is de sport-
hal ingericht. Het Rode Kruis leverde 
de bedden.Aan de achterzijde van De 
Hongerman zijn hekken geplaatst, om 
veiligheid te bieden aan de kinderen 
en zodat ze daar buiten kunnen spe-
len. Binnen het afgezette terrein zijn 
twee tenten opgezet voor het organi-
seren van activiteiten. 
Ook werd toen de samenstelling van 
de groep vluchtelingen bekend ge-
maakt. Het gaat om twee groepen, één 
uit Heemskerk, die al langer bij elkaar 
is en die daar als heel prettig is erva-
ren. Dit is een gemengde groep van 

________________________________

Babette Saris, communicatieadviseur 
bij de Gemeente Nuenen:  “Dit is zo’n 
bijzondere ervaring. De snelheid 
waarmee we moeten schakelen is gi-
gantisch en het vraagt veel, maar het 

is fijn dat we iets kunnen betekenen”. 
________________________________

________________________________

Emin Humet, mentor van Plein 
College Nuenen, coördineerde de jon-
geren die de bedden in elkaar zetten. 
Hij komt uit Macedonië en kwam hier 
in de jaren 90, toen Joegoslavië uit el-
kaar viel. Hij is een voorbeeld voor de 
leerlingen. “Met mij is het uiteindelijk 

helemaal goed gekomen” lacht hij. 
________________________________ Bedrijvigheid in De Hongerman. (Foto Elwien Bibbe).

Crisisnoodopvang 200 vluchtelingen   
in sporthal De Hongerman Nuenen

Het nieuwe Heemhuis van heemkundekring De Drijehornick is afgelopen 
zaterdag officieel in gebruik genomen. De oude pellenfabriek van Van Hoven 
uit 1869 is als heemhuis officieel geopend door wethouder Joep Pernot. Tot 
voor kort was de heemkundekring gevestigd in de voormalige kolenkelder 
in Het Klooster, bereikbaar via een steile trap en verstoken van daglicht.

Terugbeeld
De openingshandeling door wethou-
der Pernot was de onthulling van het 
eerste paneel van het project Terug-
beeld. De heemkundekring gaat op 
ongeveer 40 plekken in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten informatiepane-
len plaatsen op die locaties waar in het 
verleden een belangrijk of markant 
gebouw heeft gestaan. Zo zullen er pa-
nelen komen op de locatie van het 
station-Nuenen, afgebroken in 1972, 
het Slotje van Opwetten, de karakte-
ristieke boerderij-herberg De Kapper-
does op het Boord, het raadhuis van 
de voormalige gemeente Nederwet-
ten-Eckart, de voormalige villa Hout-
rijk en ter hoogte van het Kernkwar-
tier de voormalige buurtschap 
Refeling waar eens zo’n 10 boerderijen 
stonden. In het voorjaar zullen de bor-
den geplaatst worden. 

Het project Terugbeeld is gefinancierd 
kunnen worden dankzij de medewer-
king van de Stichting Cultuurfonds 
Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts.

Voorafgegaan door het Sint-Annagil-
de Nuenen-dorp liepen zo’n 40 actieve 
leden van de heemkundekring vanaf 
Het Klooster via de Berg en Papen-
voort naar het nieuwe heemhuis. De 
ere-leden Nico Nagtegaal, Jan Smits 
en Christ van Cuijk namen samen met 
wethouder Pernot en voorzitter Rol-
and van Pareren plaats in het rijtuig 
van Jan de Greef getrokken door paard 
Vincent.

Heemkundekring De Drijehornick heeft 
nu de beschikking over de oude ‘pellefa-
bryk’- pellen is kostbaar linnen met inge-
weven figuren - gebouwd door de zoon 
van burgemeester-notaris Johannes van 
Hoven. Daarna was het gebouw onder-
meer als koetshuis van baron van Har-
denbroek van de Kleine Lindt in gebruik 
en als opslagplaats van de gemeente 
Nuenen c.a. Lange tijd diende het als 
Van Gogh-documentatiecentrum. 
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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.

Donderdag 19 november 2015Rond de Linde  Nr.    47

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

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

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

VERVOLG OP PAGINA 5

AFVALWEETJE

Heeft u een oud koffiezetapparaat, strijkijzer of bij-
voorbeeld een wasmachine? 
Wit- en bruingoed kan gratis naar de milieustraat. 

COLLECTE
In de week van 22 t/m 28 november 2015 wordt gecollecteerd door 
St. Nationaal MS Fonds.

GEEN UITGIFTE (SPOED) REISDOCUMENTEN 
OP  26 EN 27 NOVEMBER 2015
Op vrijdag 27 november vinden er aan de balies burgerzaken systeem-
technische werkzaamheden plaats. Er is dan geen dienstverlening op 
gebied van burgerzaken (o.a. reisdocumenten) mogelijk. Hierdoor 
kunnen er ook op donderdag 26 november en vrijdag 27 november 
geen spoedaanvragen reisdocumenten plaatsvinden.

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	tot	circa	18	november
•	 Fietspad	Hemelsepad	(vanaf	Zandschel	tot	Peellandlaan)	10	t/m	

27 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.

CRISISOPVANG      
VOOR VLUCHTELINGEN IN NUENEN
Woensdag 11 november ontvingen wij het verzoek van het COA om 
200 vluchtelingen in onze gemeente op te vangen. En dan komt alles 
in een sneltreinvaart. Op alle vlakken moest geschakeld worden. Lo-
catie, communicatie met inwoners, raad, partners en partijen, veilig-
heid, het regelen van voedsel en alle benodigde voorzieningen. Gezien 
het tijdstip van binnenkomst van het verzoek konden we u niet eerder 
op onze gemeentepagina meenemen. Maar ook hier informeren we u 
graag over alle stappen die we vanaf woensdag 11 november hebben 
gezet. In dit artikel dus een korte terugblik op de afgelopen dagen.

Waarom crisisnoodopvang?
De vraag naar opvangplaatsen voor vluchtelingen is in Nederland zo 
groot dat het COA gemeenten vraagt om vluchtelingen voor 72 uur 
op te vangen in zogenaamde crisisnoodopvanglocaties. De gemeente 
Nuenen ontving zo’n verzoek vorige week woensdag (11 november). 
Crisisnoodopvang is opvang voor 72 uur, eventueel verlengd met nog-
maals 72 uur. Het is dus altijd kortdurende noodopvang.
Het college heeft besloten om aan de vraag vanuit het COA te voldoen. 
Burgemeester en wethouders zien het zonder enige discussie als hun 
morele, sociaal maatschappelijke taak om deze crisisnoodopvang te 
bieden.	Tijdens	het	schrijven	van	dit	stuk,	zijn	de	vluchtelingen	alweer	
enkele dagen in Nuenen.

De keuze voor sporthal De Hongerman
Na beoordeling van enkele mogelijke locaties bleek sporthal De Hon-
german de beste optie. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig om een 
grote groep mensen zo snel en zo goed mogelijk op te vangen. De 
Hongerman is goed bereikbaar, heeft al geschikte (sanitaire) voorzie-

ningen. Bovendien kunnen in de sporthal voldoende bedden staan en 
is het mogelijk om de vluchtelingen te voorzien van eten en drinken.
Tijdens	de	duur	van	de	opvang	kan	de	sporthal	niet	worden	gebruikt	
voor andere activiteiten. De gebruikers zijn hiervan op de hoogte ge-
steld.

Voorzieningen in de opvanglocatie
In de opvanglocatie hebben we onder andere het volgende gedaan:
De zaal in de sporthal is in drieën gedeeld. In de buitenste delen zijn 
bedden geplaatst. In het middendeel is ruimte om te eten en een klein 
zitgedeelte. Buiten zijn twee tenten opgezet om activiteiten te orga-
niseren. En veel daarvan worden samen met inwoners, verenigingen 
en	organisaties	verzorgd.	Zo	lenen	scholen	materialen	uit	en	hun	leer-
lingen komen helpen met inrichten en sportactiviteiten, de speeltuin 
wil een schminkbus regelen, de kinderopvang voorziet in materialen 
voor de allerkleinsten en komen er enkele koren zingen.
Er is ook gratis Wifi verzorgd door OnsNet, zodat de mensen in De 
Hongerman gebruik kunnen maken van hun mobiele communicatie-
middelen.

Veiligheid
Er is dag en nacht toezicht in en rond De Hongerman. Lokaal beveili-
gingsbedrijf Van Egdom Security houdt de situatie binnen en buiten 
continu	in	de	gaten.	Zij	zijn	het	eerste	aanspreekpunt	voor	vragen	of	
meldingen over situaties buiten de opvanglocatie (in relatie tot de 
vluchtelingen). De beveiligingsmedewerkers zijn 24 uur per dag bereik-
baar op 06-16167263. Daarnaast hebben we goede afspraken gemaakt 
met de politie.

Hartverwarmend aanbod van helpende handen uit onze gemeenschap
Zodra	het	bericht	naar	buiten	was	gegaan	dat	we	vluchtelingen	gingen	
opvangen, kregen we hartverwarmende verzoeken binnen om te hel-
pen, in welke vorm dan ook. Verenigingen die met de mensen wilden 
komen sporten, vrijwilligers die iets voor de kinderen wilden organi-
seren, kleding, speelgoed… van alles werd spontaan aangeboden. En 
aan onze oproepen bijvoorbeeld om washulp en regenkleding werd 
ook door velen gehoor gegeven. Dank daarvoor!

Communicatie
Om onze inwoners, partners en overige partijen zo snel mogelijk op 
de hoogte te brengen en doorlopend bij te praten, hebben we een 
aantal	middelen	ingezet	zoals	brieven,	mails,	onze	website,	Twitter	en	
Facebook. Daarnaast is de pers meteen geïnformeerd zodat zij de 
informatie ook via hun kanalen konden verspreiden. 
Na het verstrekken van de eerste basisinformatie, hebben we ook een 
aantal momenten ingebouwd om persoonlijk met inwoners van ge-
dachten te wisselen: een informatiemarkt op donderdag 12 november 
en de inloopspreekuren op vrijdag en zaterdag erna. Het was goed 
om zo het gesprek aan te kunnen gaan en vragen of zorgen die er wa-
ren bespreekbaar te maken.

De website is het centrale communicatiemiddel
Op onze website houden we actuele informatie bij in de vorm van een 
logboek. U vindt er ook een lijst met veelgestelde vragen. Staat uw 
vraag daar niet bij of wilt u iets anders rondom de crisisopvang met 
ons delen, dan kunt u gebruik maken van het formulier op de website, 
op dezelfde pagina.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
13	november	2015	 Parkstraat	3F,	5671	GD	–	het	wijzigen	van
    het gebruik ten behoeve van het vestigen  
   van een lunchroom (RO, afwijken van de
    bestemming);
14	november	2015	 De	Huufkes	48-50,	5674	TM	-	het	plaatsen
   van bijgebouwen (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:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	tijdelijk	gebruik	van	een	

tent i.v.m. de volgende activiteiten: -prinsenbal van een carnavals-
vereniging op 12 december 2015 en

       -seniorenmiddag carnavalsvereniging op 20 december 2015;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Dwersklippels	voor	het	orga-
niseren van de diverse carnavalsactiviteiten, zoals de optocht, 
tienercarnavalsavonden, Concours Ludique, Concert Carnavalesk, 
kindercarnaval in tent op het Vincent van Goghplein en verbranding 
van	de	grote	Klippel	in	de	periode	van	5	tot	en	met	9	februari	2015.

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

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

Nuenen, 19 november 2015

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:

•	 9	november	2015,	 Herikhof	1,	5672	BT	-	het	kappen	van	hout
   opstand, het plaatsen van een erfafscheiding
    en terrasoverkapping (BOUW).

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op: 

•	 9	november	2015	 Beekstraat	48,	5674	NA	-	het	oprichten	van
    een verhoogd terras en het wijzigen van een
    raamkozijn (BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000, 5670 GA  Nuenen. 

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

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

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
aan onderzoeksbureau Exante is een ontheffing verleend voor het 
organiseren van een flyeractie t.b.v. een enquête parkeergedrag op 
diverse data in de maand november 2015 (verzenddatum 11 november 
2015);
•	 aan	mevrouw	Van	Dun	is	een	vergunning	verleend	voor	het	innemen	

van een standplaats voor de verkoop van vis en belegde broodjes 
tijdens carnaval 2016, t.w. 5 tot en met 9 februari 2016 aan de 
zijde	van	het	Park	tegenover	de	kapsalon	(verzenddatum	11	no-
vember 2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend i.v.m. een gala avond oud prinsen Nuenen op 21 november 
2015 in een tent op het achterterrein aan Collse Hoefdijk 24 (ver-
zenddatum 11 november 2015);

•	 aan	Sinterklaas	Comité	Nederwetten	zijn	een	vergunning	en	ont-
heffing verleend i.v.m. de intocht van de Sint in Nederwetten op 
22 november a.s. (verzenddatum 12 november 2015);

•	 aan	Stichting	Sint	Nicolaasactiviteiten	Gerwen	is	een	vergunning	
verleend i.v.m. de intocht van de Sint in Gerwen op 22 november 
a.s. (verzenddatum 12 november 2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend i.v.m. een minder bedeelden bijeenkomst oud prinsen Nuenen 
op 22 november 2015 in een tent op het achterterrein aan Collse 
Hoefdijk 24 (verzenddatum 17 november 2015).

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

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



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Spaar mee, voor 
GRATIS Kwartet Spel!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Varkens Oesters
met GRATIS saus ........................6,50
100 gr. Runder Rookvlees +
100 gr. Boterhamworst ............3,50
Appel Kip Rolletje
100 gram ..........................................1,80
Roerbakken "Snel en  Lekker"

Rib Eye Reepjes
100 gram ..........................................2,40
Haas in 't Groen
100 gram ..........................................2,45
Worstjes en Zo
100 gram ..........................................1,50

SPECIAL

Broccoli spanje
   1/2 kilo 0,99
Spinazie verpakt

per zak 1,49
Cranberry usa

per zak 1,99

Bieten salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 19 t/m woensdag 25 november

Clementine  
    hele kilo 1,99

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Hofleverancier
van Sinterklaas!

 

Acties week 47: geldig maandag 16 t/m zaterdag 21 november 2015_____________________________________________________

Pepernotenvlaai
luchtige bavarois, rijkelijk bestrooid
met pepernoten en chocolade
Halve vlaai € 6,95  nu € 1350_____________________________________________________

Taai Taai
met of zonder kandijsuiker 5+1 GRATIS_____________________________________________________

Sinterklaascake
heerlijke vanillecake overgoten 
met witte chocolade met daarop
pepernoten en chocolaatjes   € 450_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfrieds meergranen
een 100% volkorenbrood vol met zaden
en pitten, op de vloer gebakken   € 189

KOOPJE

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

Vmbo informatie-avond: 
dinsdag 24 november 2015 van 19.00 - 20.30 uur
Toekomstige vmbo-leerlingen kunnen kennis maken met onze 4 horizongebieden in de onderbouw: 
LifeStyle, TheaterFabriek, SportPlaza en TechnoWorld.

Informatiegesprekken over aanmelding:
dinsdag  1 december 2015 van 17.00 - 21.00 uur
Groep 8 leerlingen en hun ouders kunnen een informatiegesprek krijgen over aanmelding voor het 
schooljaar 2016-2017. Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken van 23 t/m 27 november a.s.

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20, 5624 AA Eindhoven, telefoon: 040-264 53 64

Informatiegesprekken 
over aanmelding

vmbo 

info-avond

24 november 

2015

Nu op Parkstraat 10a
www.slijterijvanlieshout.nl

Bols Corenwyn
Extra oude 1lt. €19,95  
Glenfiddich 12y.

Single malt 0,7lt. €29,95
Smeets

Jonge jenever 1lt.€11,50
La Vieille Ferme, Frans 

Rood, wit of rosé
5+1 gratis, per stuk €7,75

Acties geldig van 19 nov. t/m 28 nov.



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

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

Wij zijn 
100 cm

TM

&   Lucasfilm Ltd.
TM

C

Masha pop
in verschillende uitvoeringen,
ca. 12 cm, slechts 6,99

Hot-Wheels-Autos
5 stuks, slechts 6,99

Figuren
in verschillende uitvoeringen,

ca. 10 cm, slechts 7,99

Barbies
Zeemeermin met toebehoor,
slechts 9,99

Reuze Knuffels
hond, aap of beer, ca. 100 cm

Road Rockin’ Rides
met licht en geluidseffecten, 
afmetingen: ca. 13 x 8 cm, slechts

SINTERKLAAS
IS JARIG!
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Klooster zoekt blije vrijwilligers
Gastvrijheid, vrienden, uitgaan. Zingen en dansen. Onze vleugel vindt het 
fijn om bespeeld te worden. Het Klooster is op zoek naar vrijwilligers voor 
ondersteuning in de dagelijkse bedrijfsvoering. Word jij ook zo blij van cul-
tuur? Meld je dan aan bij Francien van de Brabantse Cultuur Groep. De op-
roep luidt: Het Klooster zoekt jou! 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

De poging van het Nuenense college 
van burgemeester en wethouders om 
met een extra subsidie van 42.000 
euro Cultureel Centrum Het Klooster 
te ondersteunen mislukte. De ge-
meenteraad gaf geen akkoord tijdens 
de behandeling van de gemeentebe-
groting 2016. De raad wil eerst wat 
meer weten over het huishoudboekje 
van Het Klooster. Dat speelde zich af 
op donderdag 5 november in de 
raadszaal in Het Klooster. Op diezelfde 
dag publiceerde dit weekblad de op-
roep voor vrijwilligers. 

Het Klooster zoekt dus vrijwilligers als 
aanvulling van het bestaande team. 
“Daardoor kunnen we met elkaar nog 
meer cultuur mogelijk maken in Nue-
nen en omgeving”, aldus de oproep. 
Beleef je plezier aan pianospelen, dan 
kun je terecht op de vleugel in Het 
Klooster. Of als gastvrouw/gastheer 
bij de theateravonden en assistentie 
verlenen bij de bar, de koffiecorner, de 
kaartcontrole. Ook kun je in Het Kloos-
ter terecht als technisch assistent. “Zie 
je dit wel zitten? Meld je dan aan!”. 

Even terug in de tijd. Het gebouw da-
teert van 1887 en bood onderdak aan 
onder meer een klooster, kleuter-

school, kraamkliniek en verpleeghuis. 
Het Klooster, eigendom van de ge-
meente, is vanaf 1977 in gebruik als 
sociaal-cultureel centrum. Het Kloos-
ter is een beeldbepalend gebouw aan 
het Park met onder meer een theater-
zaal en een raadszaal.

Volgens wethouder Joep Pernot wordt 
er hard gewerkt aan een integraal ex-
ploitatiemodel voor Het Klooster. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders wil in overleg met exploitant Hen-
ri Molenaar een nieuwe prestatie-
overeenkomst opstellen. Het is lastig 
om in de huidige opzet een professio-
neel theateraanbod overeind te hou-
den. Molenaar laat op LON-tv weten 
dat van de kaartverkoop voor voorstel-
lingen zo’n 80% naar de optredende 
artiesten gaat. En van de overige 20% 
moeten ook nog rechten worden afge-
dragen en moet het theater in stand 
worden gehouden. Conclusie: er moet 
dus geld bij. Of de gemeentelijke sub-
sidie van vijftigduizend euro volgend 
jaar wordt verhoogd is niet bekend, 
eerst wil de gemeenteraad alle plussen 
en minnen op een rijtje zien. Wil de ge-
meente een eigen theater behouden, 
dan gaat dat geld kosten. Hoeveel? 
Binnenkort in dit theater….. 

Business to Business,    
al 25 jaar Brabantse gastvrijheid
Het is alweer 25 jaar geleden dat Harry en Nettie de Weerd hun intrek namen 
in het zalencomplex aan de Parkstraat 54 in Nuenen en hier hun Business to 
Business Congrescentrum openden. En al 25 jaar is dit congrescentrum dan 
ook een begrip, zowel binnen als buiten het Nuenense. Met als uitgangspunt 
Brabantse gastvrijheid en flexibiliteit kunnen zowel grote als kleine bedrijven 
er terecht voor een professionele en complete verzorging van meerdaagse 
congressen, vergaderingen, trainingen en hei-dagen. Waarbij nooit uit het 
oog verloren wordt dat de wensen van de gasten altijd voorop staan. Hierdoor 
blijven Harry en Nettie steeds vernieuwen en verrassen en worden hun gasten 
geholpen bij het zo optimaal mogelijk maken van hun ambities en doelen.

info@btb-congrescentrum.nl • www.btb-congrescentrum.nl
 T: 040-2838129       • M: 06-43561161 • Parkstraat 54  • 5671GH Nuenen

Het nieuwe werken:
Flexibele werkplekken bieden voor een korte bijeenkomst, een planning 

uitwerken, sollicitatiegesprekken voeren en zelfstandig professioneel 
werken voor zzp-ers.

NU IN NUENEN, VERHUUR PER UUR
Diverse ruimtes tot maximaal 80 personen met verschillende uurtarieven. 
Zaalinrichting naar keuze (U-vorm, School, Theater, Carre, Cabaret). 
Uitsluitend voor zakelijke bijeenkomsten. 

Inclusief:
• Whiteboard en Metabord • Flipovers en stiften • Geluidsversterking

• Beamer • Projectiescherm • Onbeperkt draadloos Internet 
• Zaalinrichting naar keuze

1x Grote ruimte: maximaal 80 personen € 89,00 
 per uur per ruimte.

2 x Standaard ruimte: maximaal 30 personen € 50,00
 per uur per ruimte.

2 x Kleine ruimte: maximaal 10 personen € 40,00
 per uur per ruimte.

info@btb-congrescentrum.nl • www.btb-congrescentrum.nl
 T: 040-2838129       • M: 06-43561161 • Parkstraat 54  • 5671GH Nuenen
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Flexibele werkplekken bieden voor een korte bijeenkomst, een planning 

uitwerken, sollicitatiegesprekken voeren en zelfstandig professioneel 
werken voor zzp-ers.

NU IN NUENEN, VERHUUR PER UUR
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Routebeschrijving 
Geldropseweg 168a 
5613 LN Eindhoven 
040 – 211 68 88 
info@conferentiecentrumeindhoven.nl  
www.conferentiecentrumeindhoven.nl 

 

Navigatiesysteem: 
Selecteert u Geldropseweg 170   
 

Openbaar vervoer: 
Neem vanaf Centraal Station Eindhoven bus 24 richting Helmond en stap uit bij halte  
“Sint Jozephburch”. U staat nu voor de ingang van Glorieuxpark. Ga door de poort naar binnen. 
Conferentiecentrum Eindhoven bevindt zich in het eerste gebouw links; de oude kapel. 

 
Met de auto: 
Vanuit de richting Utrecht / Den Bosch / A2 

• Neem op de A2 bij Knooppunt Ekkersweijer de afslag  links richting Centrum/Woensel/Son en 
Breugel/Helmond/A58 

• Voeg in op A50 

• Neem afslag 6-Ekkersrijt richting John F. Kennedylaan 

• Neem afslag 7 richting Woensel/Helmond/Centrum 

• Voeg in op John F. Kennedylaan 

• Flauwe bocht naar links om op de John F. Kennedylaan te blijven 

• Sla linksaf naar de Onze Lieve Vrouwestraat (u bent nu op de rondweg) 

• Blijf op de rondweg (+/- 3 km)  tot u Peugeotdealer Nefkens aan uw rechterkant ziet en sla 
rechts af naar de Geldropseweg 

• Na 450 meter slaat u links af naar het Glorieuxpark. Als u deze afslagmogelijkheid mist keert 
u bij de verkeerslichten (links) om en gaat na 50 meter rechts naar het Glorieuxpark. 
 
Parkeren: 
Wij willen u erop attenderen dat u en uw gasten kunnen parkeren op de vernieuwde 
parkeerplaats met 77 plaatsen op het terrein van het Glorieuxpark; Door de poort op de 
Glorieuxlaan de 1e kruising linksaf slaan "P Conferentiecentrum Eindhoven" volgen daarna 
alsmaar rechtdoor. Dit uiteraard geheel gratis. Voor mindervaliden zijn er parkeerplaatsen 
tegenover ons gebouw aanwezig.  Ook is er een fietsenstalling waar fietsen veilig op slot 
kunnen worden gezet. 
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Hun 25 jarig bestaan laten Harry en 
Nettie beslist niet onopgemerkt voor-
bij gaan. Ze vieren dit groots en gaan 
als dank hun vaste gasten verwennen 
met een mooi cadeau. Op vrijdag 20 
november zal onder het motto ’net-
werken’ een mini-symposium gehou-
den worden en onder het genot van 
een drankje en een hapje zullen een 
drietal sprekers met als dagvoorzitter 
drs. Jorien Emming hun visie op net-
werken in de toekomst geven. De mu-
zikale noot wordt verzorgd door de 
internationaal bekende Nuenense 
harpiste Inge Frimout. Dit mini-sym-
posium vindt plaats op de nieuwe lo-
catie van BtB, op landgoed Glorieux.

Sinds september van dit jaar heeft BtB 
haar zalenmogelijkheid uitgebreid. 
Om nog beter tegemoet te komen aan 
de wensen van de gasten zijn op Land-
goed Glorieux, onder de naam confe-
rentiecentrum Eindhoven, de St. 
Joseph kapel en het souterrain toege-
voegd aan de ruimtes die BtB al bood. 
De kapel is ingericht als auditorium en 
biedt mogelijkheden voor uitgebreide 
bedrijfspresentaties, seminars en 
kleinschalige concerten. In het souter-
rain bieden twee afzonderlijke ruim-
tes, welke ook tot een zijn samen te 

voegen, plaats aan 50 -70 personen. 
Het landgoed ligt op loopafstand van 
het centrum van Eindhoven maar 
door haar ligging in een prachtig na-
tuurpark, waant een ieder zich in een 
andere wereld. Denk hierbij een riante 
binnentuin met terras en de entourage 
voor een geslaagd congres, training of 
hei-dag is compleet.

Beide locaties zijn te boeken, waarbij 
Harry de Weerd u van advies zal die-
nen waar u het beste terecht kunt voor 
uw specifieke bijeenkomst of congres. 
Een ding is zeker. Waar u ook komt, u 
zult genieten van de gastvrijheid en de 
mogelijkheden die beide centra u bie-
den. Kom gerust een kijkje nemen, 
Harry, Nettie en Catalina de Weerd 
leiden u graag rond en bespreken met 
u wat zij voor u kunnen betekenen.

Hee doede mee? 
2015
De Speulers - Van Nepscheuten zijn 
de winnaars geworden van de dorps-
quiz Hee doede mee? 2015. Het team 
Thee M.K. eindigde op de tweede 
plaats, derde werden The Porn Horns 
& The Sticky Chicks. Dat maakte de 
organisatie van de dorpsquiz zater-
dagavond bekend op de druk bezochte 
feestavond die werd gehouden in een 
grote tent bij de Collse Hoeve. Het to-
taal aantal deelnemers aan de quiz 
werd op ruim 3000 geschat, verdeeld 
over 123 teams. Die gaven tijdens de 
quizavond, op zaterdag 7 november, 
meer dan 86000 antwoorden waarvan 
er ruim 36000 fout waren.

Il est dix heures, 
Paris s’éveille
Er ligt een schoen in de straat, 
het been ervan is verdwenen.
Contre nous de la tyrannie.
Het rood-wit lint wappert 
tussen kruitdamp en tranen.
De bal rolt voort,
publiek juicht mee
en anderen schreeuwen
Ere zij Allah in de hoge.
Le jour de gloire est arrivé.
De tafel met oesters is omgeslagen
de kok uit de keuken keert
zijn ontzet gelaat naar zijn klanten
Hij struikelt over het omgeslagen lijf
de schoen ervan is verdwenen.

Klaas de Graaff

Scouting Rudyard Kipling  
gaat voor kwaliteit
Iedere ouder is zuinig op zijn kind. Scouting Rudyard Kipling is dat ook. De 
Scouting is op verschillende manieren bezig met veiligheid en kwaliteit. 

Op twee zaterdagen was er een EHBO 
cursus voor alle leiding en aspirant lei-
ding. Tijdens de cursus werd niet al-
leen de theorie besproken, maar ging 
de groep ook aan de slag met de prak-
tijk. Zaken die werden behandeld wa-
ren onder andere de Heimlichgreep, 
stabiele zijligging, eerste hulp bij 
brandwonden en tal van andere din-
gen die komen kijken bij EHBO. Alle 
leden zijn geslaagd voor deze cursus. 
Scouting Rudyard Kipling heeft vol-
doende leiding met een EHBO cursus 
en daar zijn ze blij mee!

Ook op ander gebied gaan ze voor 
kwaliteit. Binnen hun team hebben ze 
dit jaar veel nieuwe leiding. Om er-
voor te zorgen dat zij goed gekwalifi-
ceerd zijn, worden zij vanaf het begin 
begeleid door de praktijkbegeleiders 
Tinka Jacobs en Rick van Uum. Alle 
leiding doorloopt een traject waar o.a. 
aandacht wordt besteed aan veilig-
heid, didactiek, programma’s maken. 

Wanneer je als leiding vaardig bent, 
krijg je een kwalificatieteken. Afgelo-
pen zaterdag hebben zes aspirant lei-
ding hun kwalificatie gehaald.
Een paar keer per jaar is er een Kipling 
café waarin leiding, en soms ook le-
den, meer leert over bijvoorbeeld vei-
lig klimmen, alcoholgebruik bij 
pubers, teamwork of omgaan met 
vuur. 
Op deze manier proberen ze bij de 
scouting het beste uit iedereen te ha-
len. Zodat scouting naast leuk, ook 
veilig, verantwoord en verrijkend is.
Benieuwd naar hen? Bezoek de site 
www.rudyardkipling.nl 

Lezing Geert Engels over 
Natuurpark de Brenne in Frankrijk
Op 23 november organiseert WLG een lezing tijdens de Inloop in den Heu-
vel, over het Natuurpark de Brenne (Parc Naturel Regional de la Brenne) in 
Frankrijk. De lezing wordt gegeven door Geert Engels, IVN-er die in het ge-
bied actief is als natuurgids.

Het Natuurpark de Brenne in Frankrijk 
is een natuurgebied met internationale 
status. Het ligt zo’n 300 km ten zuiden 
van Parijs en is voor de natuurliefheb-
ber en rustzoeker een prachtig gebied. 
Er liggen zo’n 3000 meren die onder 
andere gebruikt worden voor de vis-
teelt maar ze worden ook bevolkt door 
vele vogelsoorten. Soorten die in Ne-
derland zeldzaam zijn geworden ko-
men er nog in grote getalen voor. En 
uiteraard diverse soorten die wij hier 
niet kennen maar die we wel graag wil-
len zien. Ook de plantenrijkdom is 
uniek, er komen o.a. tientallen soorten 
orchideeën voor.
Het gebied is ook historisch van be-
lang omdat hier in het verleden (12de 
eeuw) de grens lag tussen Frankrijk in 
het Noorden en Brittannië in het zui-
den. Ter verdediging van de grens tus-
sen die twee landen werden er veel 
versterkte kastelen gebouwd. Diverse 
kastelen zijn er nog steeds en ook te 
bezoeken.
Geert Engels komt al bijna 20 jaar in 
het gebied en kent het op zijn duimpje. 
Hij verzorgt er zo’n 50 excursies en 25 
lezingen per jaar. Tijdens de excursies 
staat de natuur centraal maar ook an-
dere zaken zoals landschap en visteelt 
komen aan de orde. Geert heeft de ca-
mera altijd paraat en aan de hand van 
zijn foto’s wil hij u kennis laten maken 
met het prachtige gebied. Om al vast 
een idee te krijgen van de natuurbele-
venissen van Geert kijk op http://fo-
tosgeertengels.blogspot.com.

De lezing op 23 november begint om 
14.00 uur in den Heuvel te Gerwen. U 
bent van harte welkom vanaf 13.30 
uur. De toegang is gratis. Het belooft 
een interessante middag te worden.
Wilt U weten wat er door WLG geor-
ganiseerd wordt? Of bent U geïnteres-
seerd in wat WLG te bieden heeft, surf 
dan eens langs op www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl. U kunt er te-
recht voor de nieuwsbrief of om 
commentaar/feedback te geven op ac-
tiviteiten. U kunt voor informatie ook 
bellen met 06-41102625.

Afgelopen zaterdag tijdens de prijsuitreiking van de quiz Heedoedemee werd het 
team ‘The pornhorns & the sticky chicks’ derde. Vorige week stond hun foto van ‘De 
aardappeleters ‘ in de Rond de Linde. Helaas hebben ze daar geen prijs mee gewon-
nen. De prijs van beste ‘Aardappeleter’ ging naar de winnaars van vorig jaar: het 
team ‘Aspro&Co’. Ook hun foto werd vorige week opgenomen in Rond de Linde.



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.

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

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

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

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

€ 45,-
€ 65,-

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

www.bezorgers.nl

 
 

 
 

BEZORGERS GEZOCHT!
met STARTPREMIE !!!

   
  
  
  
  

     

Meld je aan via de site!

*min. leeftijd: 15 jaar, legitimatie verplicht,  ** na vier maanden goed bezorgen

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

20.15U
. 

MARK VAN DE VEERDONK 
Tof (reprise) | € 19,00 

20.15U
. 

LENNY KUHR 
Wie Ben Je?| € 18,50 

14.30U
. 
18.30U

. 

KAREL DE KOK 
De Pakjeskluis van Sinterklaas | € 10,00 

THE BLUE STARS 
Holle-Kie-Day | uitverkocht 

20.15U
. 

04 
12 

02 
12 

29 
11 

26 
11 

20 
11 

www.hetklooster.org 

LAST MINUTE! 
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Carnaval 2016 met Prins Meccanico in Nederwetten

‘Dees carnaval gin karwei, 
maor fist met heel ut gerei!’
Nederwetten, 14 november. Tegen de klok van elf uur begon de spanning in de 
MFA op te lopen. De Wetters hadden samen met de zustervereniging afscheid 
genomen van Prins Peer en zijn adjudanten KoMIES en PlezHant. Via deze weg 
worden zij nogmaals hartelijk bedankt voor het prachtige carnaval van 2015. 

In de zaal werden de lichten gedimd en 
werd niemand minder dan (de imita-
tor van) Hans Klok op het podium ont-
haald. In zijn eerste act liet hij zijn 
charmante assistente tevoorschijn ko-
men uit wat toch echt een lege kist leek 
te zijn. Het is voor het publiek nog 
steeds een raadsel hoe dat toch kon. 
Voor zijn tweede act had hij het volle-
dige prinsentrio van carnaval 2015 no-
dig. Zonder enige vorm van angst 
stapten Prins Peer en zijn adjudanten 
in een grote magische kast. Niet alleen 
wist de goochelaar het trio te doen ver-
dwijnen; ook de nieuwe Prins en zijn 
adjudanten van carnaval 2016 wist hij 
tevoorschijn te toveren. Prins Mecca-
nico en zijn adjudanten Martello en 
Mandero. Samen met carnavalsvereni-
ging De Wetters, der zustervereniging 
en inwoners van binnen en buiten Ne-
derwetten hopen ze er een super car-
naval van te maken onder het motto:
‘Dees carnaval gin karwei, maor fist 
met heel ut gerei!’
Het motto komt voort uit de wens van 
het prinsentrio om meer samen te ge-
nieten, in plaats van altijd te kiezen 
voor werk. En welk moment is er beter 
geschikt om samen te genieten dan car-
naval. Even de alledaagse zaken aan de 
kant en genieten met alle mensen om je 
heen. De Prins en zijn gevolg zijn al ja-
renlang actieve voetballers bij RKVV 
Nederwetten. De prins brengt zijn zon-
dagen door als speler in het vaandel-
team, zijn adjudanten in de lagere 

teams. Ook zijn ze, net als de voorgan-
ger, lid van carnavals- en vrienden-
groep ‘De Fusie’, waarmee ze samen 
menig praalwagen gebouwd hebben 
voor de diverse optochten in de regio. 

Prins Meccanico (John van der Vel-
den) is 28 jaar en in het dagelijkse le-
ven werkzaam als automonteur bij 
Autobedrijf van Deursen in Geldrop. 
Op jonge leeftijd is hij in Nederwetten 
komen wonen waar hij nog steeds 
woont in de nieuwbouwwijk ‘Esrand’. 

Adjudant Martello (Maikel van Kemena-
de) is 27 jaar en is werkzaam bij Ban 
Bouw in Nuenen als timmerman. Hij is 
een geboren en getogen Nederwette-
naar, maar daar lijkt een einde aan te ko-
men wanneer zijn nieuwe huis net buiten 
Nederwetten klaar is. Naast dat Martello 
bestuurslid van de KPJ is, voetbalt hij bij 
Nederwetten 3, vlagt bij het eerste en 
verzorgt hij ook nog trainingen. 

Adjudant Mandero (René Manders) is 
27 jaar en werkt als werkvoorbereider 
bij ASML in Veldhoven. Ook Mande-
ro voetbalt bij bij RKVV Nederwetten, 
maar dan in het vierde elftal. Daar-
naast is hij lid van de KPJ waar hij we-
kelijks mee doet volleyballen. 
Prins Meccanico en zijn adjudanten 
hebben enorm veel zin om met ieder-
een een geweldig carnaval te gaan vie-
ren in de ‘Palazzo del Meccanico’(MFA) 
in Nederwetten. 

Prinses Carré regeert over   
de Road van Zatterdag
Carnaval 2016 zal Prinses Carré de scepter zwaaien over de Raod van Zat-
terdag. Zij doet dit samen met haar adjudanten Sorelle, Sestra en Nonkel.

Prinses Carré kennen wij in het dagelijks leven als Anniek Bloks. Anniek is leer-
kracht bij Nutsbasisschool De Regenboog in Geldrop. Dat carnaval haar in het 
bloed zit, is duidelijk. Haar adjudanten bezitten het zelfde DNA. Anniek weet dit 
carnavalsseizoen haar zusters Karolien en Jessica, als adjudanten Sorella en 
Sestra, aan haar zijde. Samen met hun oom Jan Arts, adjudant Nonkel, een van 
de grondleggers en niet te vergeten de eerste prins van de Raod van Zatterdag, 
een kwartet dat staat voor een uitbundig carnaval.

Wie wordt     
het nieuwe    
jeugdprinsentrio?

Bekendmaking 
Jeugdprinsentrio 
C.V. de Dwèrsklippels 
Van welke school komt het nieuwe 
jeugdprinsentrio van Nuenen? Wie zijn 
het? Misschien zitten ze wel bij jou op 
school, in de klas, bij je sportclub of 
vereniging? Wat zou leuk zijn als je erbij 
bent als bekend wordt gemaakt dat 
jouw vriend of vriendin zomaar prins, 
adjudant of prinses is! Vorige week heb-
ben we al een aantal hints gegeven over 
het nieuwe trio. Misschien dat je met de-
ze extra hints al kan raden wie het zijn? 

4.  Hij viert zijn verjaardag met alle 
Nuenense kinderen.

5. Ze zijn iedere week in en naast het 
bos te vinden.

6. De adjudant gaat graag een blokje om.

Volgende week maken we de laatste 
hints bekend!

Jeugdprinsenbal 28 november 
We nemen op deze middag afscheid van 
Jeugdprins Valentijn, prinses Anne en 
adjudant Casper. We kijken terug op een 
mooi carnavalsjaar. Het spannendste die 
middag: Wie is het nieuwe Jeugdprin-
sentrio? Jij kunt hier bij zijn! We gaan die 
middag een heel leuk spel spelen: ‘Ren je 
rot’. Tijdens dit spel doet de hele zaal mee 
en kun je een leuke prijs winnen. Sowie-
so zijn onze nieuwe raad van 11 en onze 
dansmariekes er natuurlijk bij! Kom jij 
ook gezellig en trommel al je vrienden en 

vriendinnen, juffen en 
meesters op en speel mee! 
Zaterdag 28 november van 
14.30 uur tot 16.30 uur 
Theaterzaal Het Klooster. 
Entree is gratis.

Jeugdprinsenbal 
bij ‘De Narre-
kappen’ Gerwen
Op zaterdag 21 november zal in de 
feesttent op het Heuvelplein afscheid 
worden genomen van jeugdprins ‘Holi-
day’, adjudant ‘Fiesta’ en prinses ‘Sum-
mer’. Ze hebben van carnaval 2015 een 
mooi feestje gemaakt met alle carna-
valsjeugd en hun jeugdraad en letterlijk 
De tent op zunne kop gezet. Rond de 
klok van 15.00 uur zal de spanning 
hoog oplopen en zal de jeugdcommis-
sie van ‘De Narre-kappen’ bekend ma-
ken wie het nieuwe trio zal worden 
voor carnaval 2016! Iedereen is hierbij 
van harte uitgenodigd. Dit natuurlijk in 
aanwezigheid van de bevriende carna-
valsvrienden uit Nuenen, Nederwetten 
en Lieshout. De middag begint om 
14.11 uur en wordt gehouden in de tent 
op het Heuvelplein. Graag tot dan!

Prinsenbal bij  
‘De Narre-kappen’
Op 21 november is het zover. De 
prinsenwisseling bij c.v. ‘De Narre-
kappen’ in Gerwen. Prinses ‘La 
Quinta’ en haar drie ad-
judanten worden van 
hun taken ontheven en 
natuurlijk bedankt voor 
het kei skonne carnaval 
van afgelopen jaar en 
zij zullen het stokje 
over gaan dragen.

Precies om 23.11 uur zullen de nieu-
we hoogheden voor carnaval 2016 
zich aan het grote publiek presente-
ren. We nodigen natuurlijk iedereen 
van harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Om het nog FF spannend te hou-
den, krijgt u de allerlaatste aanwijzing 
nog om het rijtje van elf compleet te 
maken:

1. Vier is meer als een getal
2. Het heden en verleden kunnen 

prima samen
3.  Een goede buur EN een verre 

vriend
4. Het is al jaren dezelfde klok die in 

Gerwen slaat
5. Elf is goed, meer is beter
6. Binnen en buiten de grenzen
7. Op de helft moet je zijn
8. Het hoeft niet te kleuren, als het 

maar past
9. Zwart, groen, rood, blauw, alles is 

te volgen
10. we zullen er met zijn 3-en staan
11. Wij zitten dicht bij het vuur.

Graag tot aanstaande zaterdag in de 
feesttent op het Heuvelplein.
Aanvang 20.11 uur, Toegang gratis.

Lieve lezer,

De redactie van de Rond de Linde 
vroeg me afgelopen week om 
weer eens wat stukjes te gaan 
schrijven in aanloop tot de car-
naval.
Het was al even geleden, ik heb 
het altijd met heel veel plezier 
gedaan en het heeft me geen mo-
ment aan inspiratie ontbroken. 

Intussen lijkt de wereld in brand 
te staan.
Laffe aanslagen door geïndoctri-
neerde fanaten wat ongetwijfeld 
beantwoord gaat worden door 
nog meer wapengekletter, dood 
en verderf.
Vele mensen die huis en haard 
verlaten hebben, op zoek naar 
veiligheid en een beter leven. 
Voor- en tegenstanders van op-
vang waar dan ook buitelen over 
elkaar heen met hun al dan niet 
valide argumenten.

Af en toe schijnt de kracht van 
woord niet voldoende te zijn en 
wordt het minder beschaafde 
deel van ons land ook nog eens 
gewelddadig...ik leg het maar uit 
als machteloosheid. 
Wat moet je er nog van vinden?

Vanmiddag zag ik aan mijn raam 
de Goedheiligman door de regen 
voorbij trekken.
Als vanouds vergezeld van een 
kluitje Pieten...ook al zo'n kans-
loze discussie waarbij het haast 
onmogelijk is om nog een gefun-
deerde mening te vormen.

Ik ga de komende weken toch 
trachten om vrolijke stukjes te  
schrijven over carnaval, obser-
vaties, kwinkslagen, luchtighe-
den...hier en daar een opgetrok-
ken wenkbrauw...al te serieus 
wordt het allemaal niet. 

Met heel veel plezier!!...want dat 
laten we niet van ons af nemen. 

Maar nu past even wat stilte. 

Gegroet,
Frits Dijkman. 

Foto: LAVFotografie

Foto: LAVFotografie

Kledingwinkel 
geopend
Op zaterdag 28 november is de Kle-
dingwinkel van Vrouwencentrum de 
Vlinder geopend!!! Iedereen is welkom 
en de koffie/thee staat natuurlijk weer 
klaar. Daarnaast hebben ze ook 2e 
hands speelgoed in de verkoop!!! Waar: 
de Luistruik Sportlaan 12 in Nuenen 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Voorlichtings-
bijeenkomst 
reflexintegratie  
en school 
Ieder kind wordt geboren met reflexen: 
Baby’s reageren met reflexen op prikkels 
van buitenaf om te kunnen overleven in 
de eerste weken van hun leven. De zuig-
reflex is hiervan een bekend voorbeeld. 
Deze primaire reflexen vormen de basis 
voor onze motorische en mentale ont-
wikkeling. Op deze manier leert het 
kind bewust controle krijgen over zijn li-
chaam en zijn lichaamsbewegingen en 
zijn de reflexen niet meer nodig. 
Wanneer dit niet (volledig) gebeurt, 
kan de aanwezigheid van primaire re-
flexen de ontwikkeling van latere vaar-
digheden zoals bijvoorbeeld kunnen 
stilzitten, het goed kunnen richten 
van de ogen, oog-hand coördinatie en 
het evenwicht in de weg staan. Je wil 
wel stilzitten, maar die reflex is ster-
ker. En thuis en op school wordt er 
vanuit gegaan dat je die dingen ge-
woon kunt. Gelukkig is er door middel 
van reflexintegratie iets aan te doen! 
Wanneer: vrijdag 20 november van 
10.00-13.30 uur. Door wie: Gabriëlle 
Verouden van IK KAN HET OOK! 
Waar: Lobroec 48 in Nuenen. 
Deelname is gratis, na aanmelding op 
info@ikkanhetook.nl 

Gratis WiFi      
voor vluchtelingen in Nuenen
Nuenen zorgt deze week voor de crisisopvang van 200 vluchtelingen in 
Sporthal de Hongerman. Coöperatie OnsNet Nuenen, OnsBrabantNet en IT-
Pro zorgen samen voor gratis WiFi in de sporthal, zodat deze groep mensen 
contact kan onderhouden met thuis. 

Op woensdagavond 11 november 
werden alle verenigingen, stichtingen 
en maatschappelijk betrokken organi-
saties in Nuenen geïnformeerd door 
de Gemeente Nuenen over de tijdelij-
ke opvang van 200 vluchtelingen in 
Sporthal de Hongerman. Ook vroeg 
de gemeente daar waar mogelijk een 
bijdrage te leveren aan het succesvol 
opvangen van deze groep mensen.
Spontaan kwam het idee op binnen 
het bestuur van de Coöperatie Ons-
Net Nuenen om een tijdelijk gratis 
WiFi netwerk in de Hongerman aan te 
leggen. Vorig jaar heeft de Coöperatie 
OnsNet Nuenen in samenwerking 
met OnsBrabantNet in het centrum 
en het Vincentre een gratis WiFi net-
werk aangelegd wat al door duizenden 

bezoekers en Nuenenaren is gebruikt. 
“Ik kan me zo voorstellen dat juist 
voor deze groep mensen een WiFi 
toegang erg belangrijk is. Even het 
nieuws volgen van je geboorteland, 
even face-timen met je familie daar, je 
mail checken of gewoon even ont-
spannen.” Aldus Roelof Janssen be-
stuurslid van de Coöperatie OnsNet 
Nuenen.

Samenwerking met OnsBrabantnet
In samenwerking met de Coöperatie 
OnsNet Nuenen heeft OnsBrabant-
Net een gratis WiFinetwerk gereali-
seerd voor alle Nuenenaren. Met 
behulp van een extra hotspot op dit 
WiFinetwerk kunnen de vluchtelin-
gen in de sporthal eenvoudig en gratis 
contact houden met degenen die zij in 
hun land hebben moeten achterlaten. 
Zo helpen wij ook een beetje, dat 
doen wij graag.
 
De lokale IT-leverancier Christ van de 
Akker van IT-Pro bood spontaan een 
gratis professionele WiFi zender en 
router ter beschikking. Uiteindelijk is 
er voor nul euro budget, maar met 
Nuenense samenwerking tussen de 
Coöperatie OnsNet Nuenen, OnsBra-
bantNet en IT-Pro een succesvol pro-
ject neergezet.
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Unieke samenwerking tussen "Stichting SPEK" & "HOEZOGOEDKOOP" 
 
HOEZOGOEDKOOP kwam onlangs op de hoogte van de nieuw opgerichte Stichting Spek in Nuenen. 
Een stichting die is bedoeld om alle zieke kinderen van de Gemeente Nuenen een geweldig 
sinterklaasfeest te geven, want helaas is dit niet voor alle kindjes vanzelfsprekend. Jordi Hagedoorn 
en Joey Maas van de Nuenense onderneming HOEZOGOEDKOOP dragen daaraan graag hun steentje 
bij en hebben voor de Ko Cadeau Fanmiddag van Stichting SPEK een grote hoeveelheid cadeaus ter 
beschikking gesteld.  
 
HOEZOGOEDKOOP is een online platform voor Nederland en België waarop leuke deals gepromoot 
worden. Voorheen stond HOEZOGOEDKOOP alleen bekend om haar leuke en scherp geprijsde 
dagaanbiedingen op het gebied van huishouden tot sport en vrije tijd, maar in oktober 2015 is 
HOEZOGOEDKOOP in een nieuw jasje gestoken. De dagaanbiedingen kent HOEZOGOEDKOOP nog 
steeds, maar hiernaast biedt zij ook leuke uitstapjes aan, zoals dagjes en weekendjes weg, diverse 
workshops en online cursussen. Daarnaast kent de nieuwe website van HOEZOGOEDKOOP een 
veiling van diverse speciaal voor u geselecteerde producten, welke producten bij opbod worden 
verkocht. Kortom: voor ieder wat wils en altijd deals tegen interessante prijzen! Via de website en 
facebookpagina van HOEZOGOEDKOOP blijft u op de hoogte van alle aanbiedingen.  
 
HOEZOGOEDKOOP bedankt!! Overigens zijn aanmeldingen voor Stichting SPEK nog steeds welkom. 
Dus kent u een gezin wat in aanmerking komt voor een huisbezoek van Stichting SPEK neem dan 
contact op via stichtingspek@outlook.com 
 
 

 
 

 

‘Mad Science’ op de Wentelwiek
Op de Brede School de Wentelwiek werden de leerlingen verrast door pro-
fessor Caroteen. Deze grappige en slimme professor liet de school kennis-
maken met diverse spannende proefjes. De kinderen werden meegenomen 
op avontuur in de wonderlijke wereld van natuurkunde. Zo is er met hulp 
van een aantal leerlingen olifantentandpasta gemaakt en kwam toch echt 
de geest uit de fles van Alladin. 

De Wentelwiek vindt het belangrijk 
dat alle kinderen kennismaken met 
techniek op een speelse manier, zodat 
niet alleen de jongens, maar ook de 
meisjes hun talenten op techniekge-
bied kunnen ontdekken. Professor Ca-
roteen werkt bij Mad Science, een 

organisatie die wetenschap en tech-
niek stimuleert voor kinderen. 

De leerlingen van de Brede School de 
Wentelwiek kunnen vanaf januari 
2016 na schooltijd bij Mad Science 
deelnemen aan diverse workshops.

De pakjeskluis van Sinterklaas 
in Het Klooster
Woensdag 2 december komt Sinterklaas met zijn vrienden Karel de kok, 
hofdame Frandolien en Hoofdlakei Fransiscus naar Theater Het Klooster in 
Nuenen. Dit staat garant voor een doldwaas avontuur!

Het kasteelpersoneel probeert het be-
zoek van de Sint in goede banen te lei-
den, maar of het dit keer eindelijk zal 
lukken is nog maar de vraag. Hilarische, 
kluchtachtige scenes worden afgewis-
seld met vrolijke muziek, wat deze 
voorstelling uiterst geschikt maakt voor 
het hele gezin. Karel de Kok en De Pak-
jeskluis van Sinterklaas is hét Sinter-
klaascadeau van dit seizoen.

Verhaal
Het is bijna 5 december en op het kas-
teel van Koning Klaagmaarniet zijn Ka-
rel de Kok, Hofdame Frandolien en 
Hoofdlakei Fransiscus druk met de 
voorbereidingen op de komst van Sin-
terklaas. De goedheiligman heeft al la-
ten weten dit jaar twee hele belangrijke 
pieten mee te nemen die verantwoor-
delijk zijn voor de pakjeskluis, waarin 
alle cadeautjes bewaard worden. Na 
een warm welkom met veel muziek en 
snoepgoed bereidt de Sint zich voor op 
zijn nachtelijke tochten over de koude 
daken. Maar wanneer blijkt dat de 
Kluispieten de code van de pakjeskluis 
zijn vergeten, breekt er grote paniek uit 
op het kasteel. Karel de Kok en zijn 
vrienden zetten alles op alles om de co-
de te kraken, maar zal de kluis ooit nog 
open gaan? Of wordt het dit jaar een 
Sinterklaasfeest zónder cadeautjes?!

Na afloop van de voorstelling komen 
Sinterklaas en zijn pieten uit de voor-
stelling naar de foyer van het theater 
voor een Meet & Greet.

De voorstelling begint om 18.30 uur. 
Toegangskaarten kosten € 10,- en zijn 
te reserveren via onze website www.
hetklooster.org of telefonisch via (040) 
284 33 99 op werkdagen tussen 13.30 
en 17.30 uur.

Intocht Sint in Gerwen 
in het teken van 
sportiviteit
Aanstaande zondag komt Sinter-
klaas naar Gerwen. Sint vond het 
initiatief van Sjors Sportief in april 
2015 ontzettend leuk. Daarom 
heeft hij zijn eigen versie hiervan 
opgericht: Sint Sportief. Niet alleen 
Sinterklaas, maar ook de pieten zijn 
veel sportiever geworden. Dat zal 
ook blijken tijdens de intocht…. 
Het wordt een sportieve boel!

Route intocht
Sinterklaas start zondag 22 november 
om 11.00 uur met zijn ronde door 
Gerwen. Hij vertrekt vanaf ’t Huysven 
aan De Huikert. De route is vervol-
gens: Heilig Kruisgildelaan, Van den 
Waarsenburglaan, Van Kemenadel-
aan, Laar, Akkerstraat, Gerwenseweg.

Collectant gemist? 
Heb je de collectanten van het Sinter-
klaascomité aan je deur gemist? Kaart-
jes voor de Sinterklaasviering in de tent 
zijn af te halen bij Femke Mol, Huyakker 
16 Gerwen of Sandra van Bladel, Van 
den Waarsenburglaan 1 Gerwen. Op 
deze adressen zijn ook de kaartjes voor 
de filmmiddag (voor kinderen vanaf 10 
jaar) in D’n Heuvel te verkrijgen.
 

Sinterklaasintocht… 
een kijkje achter  
de schermen
Sinterklaas is weer in Nuenen. En 
daar zijn vele handjes achter de 
schermen al heel lang heel druk 
mee. Al die blije kindergezichtjes 
maken dat helemaal goed voor alle 
vrijwilligers, want dat is het doel 
van deze feestelijke dag. Wij horen 
heel vaak dat men denkt dat de in-
tocht door de gemeente wordt ge-
organiseerd, of dat het niet zo veel 
werk lijkt. Daarom eens wat 
cijfertjes…
 
1 vergunning
8 maanden voorbereidingen
100 dranghekken plaatsen
15 vrijwilligers het hele jaar
5 draaiboeken in één
40 pieten
3 muziekgezelschappen
1 Sint
55 liter koffie
5 kilo wasmiddel
2 busjes voor vervoer
80 vrijwilligers in het intochtweekend
150 kilo snoep
80 sokken gewassen
60 pannenkoeken
7 verkeersregelaars examen gehaald
6 portofoons
150 broodjes
18 liter soep
280 mandarijnen
38 sponsoren
………etc. etc.
En ontelbaar veel appjes, mails, tele-
foontjes enz.

Dat allemaal samen maakt 1 groot 
feest!!! En daar doen we het toch voor.  
Wij danken alle Nuenense kinderen 
voor de gezelligheid en het enorme 
feest. En natuurlijk alle vrijwilligers 
voor de hulp. Geniet van pakjesavond 
en al het lekkers in de schoenen. Tot 
volgend jaar. 

Groet, 
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen
www.sinterklaasnuenen.nl
 

Sinterklaasintocht
Op zijn witte paard en vergezeld door zijn Zwarte Pieten, kwam Sinterklaas zon-
dagmiddag aan in Nuenen. Ondanks het slechte weer stonden vele kinderen 
langs de route en in het Park op hem te wachten. Na zijn aankomst bij Het Kloos-
ter op de muziek van drumfanfare Jong Leven, werd hij ontvangen door burge-
meester Houben. Daarna barstte voor de kinderen een groot feest los binnen. De 
muziekpiet draaide plaatjes waarop gedanst kon worden. Op de Pietenschool 
konden kinderen een pietendiploma halen en in de Pietenwerkplaats was van al-
les te beleven en knutselen.

Foto’s: Petra van Laarhoven.

 

Unieke samenwerking tussen  
Stichting SPEK & HOEZOGOEDKOOP
HOEZOGOEDKOOP kwam onlangs op de hoogte van de nieuw opgerichte 
Stichting Spek in Nuenen. Een stichting die is bedoeld om alle zieke kinde-
ren van de Gemeente Nuenen een geweldig sinterklaasfeest te geven, want 
helaas is dit niet voor alle kindjes vanzelfsprekend. 

Jordi Hagedoorn en Joey Maas van de 
Nuenense onderneming HZGK dra-
gen daaraan graag hun steentje bij en 
hebben voor de Ko Cadeau Fanmid-
dag van Stichting SPEK een grote hoe-
veelheid cadeaus ter beschikking 
gesteld.
HZGK is een online platform voor 
Nederland en België waarop leuke 
deals gepromoot worden. Voorheen 
stond HZGK alleen bekend om haar 
leuke en scherp geprijsde dagaanbie-
dingen op het gebied van huishouden 
tot sport en vrije tijd, maar in oktober 
2015 is HZGK in een nieuw jasje ge-
stoken. De dagaanbiedingen kent 
HZGK nog steeds, maar hiernaast 
biedt zij ook leuke uitstapjes aan, zoals 

dagjes en weekendjes weg, diverse 
workshops en online cursussen. Daar-
naast kent de nieuwe website van 
HZGK een veiling van diverse speciaal 
voor u geselecteerde producten, welke 
producten bij opbod worden ver-
kocht. Kortom: voor ieder wat wils en 
altijd deals tegen interessante prijzen! 
Via de website en facebookpagina van 
HZGK blijft u op de hoogte van alle 
aanbiedingen.
HOEZOGOEDKOOP bedankt!! Ove-
rigens zijn aanmeldingen voor Stich-
ting SPEK nog steeds welkom. Dus 
kent u een gezin wat in aanmerking 
komt voor een huisbezoek van Stich-
ting SPEK neem dan contact op via 
stichtingspek@outlook.com.

 
 
 
 
Unieke samenwerking tussen "Stichting SPEK" & "HOEZOGOEDKOOP" 
 
HOEZOGOEDKOOP kwam onlangs op de hoogte van de nieuw opgerichte Stichting Spek in Nuenen. 
Een stichting die is bedoeld om alle zieke kinderen van de Gemeente Nuenen een geweldig 
sinterklaasfeest te geven, want helaas is dit niet voor alle kindjes vanzelfsprekend. Jordi Hagedoorn 
en Joey Maas van de Nuenense onderneming HOEZOGOEDKOOP dragen daaraan graag hun steentje 
bij en hebben voor de Ko Cadeau Fanmiddag van Stichting SPEK een grote hoeveelheid cadeaus ter 
beschikking gesteld.  
 
HOEZOGOEDKOOP is een online platform voor Nederland en België waarop leuke deals gepromoot 
worden. Voorheen stond HOEZOGOEDKOOP alleen bekend om haar leuke en scherp geprijsde 
dagaanbiedingen op het gebied van huishouden tot sport en vrije tijd, maar in oktober 2015 is 
HOEZOGOEDKOOP in een nieuw jasje gestoken. De dagaanbiedingen kent HOEZOGOEDKOOP nog 
steeds, maar hiernaast biedt zij ook leuke uitstapjes aan, zoals dagjes en weekendjes weg, diverse 
workshops en online cursussen. Daarnaast kent de nieuwe website van HOEZOGOEDKOOP een 
veiling van diverse speciaal voor u geselecteerde producten, welke producten bij opbod worden 
verkocht. Kortom: voor ieder wat wils en altijd deals tegen interessante prijzen! Via de website en 
facebookpagina van HOEZOGOEDKOOP blijft u op de hoogte van alle aanbiedingen.  
 
HOEZOGOEDKOOP bedankt!! Overigens zijn aanmeldingen voor Stichting SPEK nog steeds welkom. 
Dus kent u een gezin wat in aanmerking komt voor een huisbezoek van Stichting SPEK neem dan 
contact op via stichtingspek@outlook.com 
 
 

 
 

 

De Walburg Winter Workshops
De Walburg Tuinen bieden weer een reeks winterworkshops aan waarbij 
gewerkt wordt aan een of meerdere plantaardige decoratieve werkstuk-
ken, die de Kerstsfeer meer dan waardig zijn. Onder de bezielende leiding 
van een tuinvrouw met een achtergrond als docente beeldend en bekwame 
assistenten, die je over bijna alle denkbare hobbels heen kunnen tillen. 

Basismaterialen en kerstgroen en de-
coratieve takken zijn ruim voorhan-
den maar in De Walburg Tuinen kun 
je ook zelf gaan plukken op deze win-
termiddagen. Het is de bedoeling dat 
je de schalen zelf meeneemt en extra 
materialen zoals kransen, mos en oa-
sis na afloop afrekent naar gebruik. 

Het is voor De Tuinen jaarlijks een 
feestje om mee te maken hoe de deelne-
mers aan het einde van de middag zich-
zelf persoonlijk overtroffen hebben. 

Voor meer info en opgeven via de mail 
(dewalburg@hetnet.nl) of telefonisch 
040-2449682. Tot ziens deze winter!

De data:
Zaterdag 28 november 13.30-16.30 uur. Ad-
vent /winterkrans. Vrijdag 11 december 
13.30-16.30 uur Advent /winterkrans bijna 
vol. Zondag 13 december 13.30-16.30 uur. 
Winterkrans/Kerststuk. Zondag 20 decem-
ber 13.30-16.30 uur Kersttafeldecoratie 
VOL. Woensdag 23 december 10.00-13.00 
uur Kersttafeldecoratie
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KBO Lieshout 
Kienen
Vrijdag 20 november is er weer een 
KBO kienavond in het Dorpshuis van 
Lieshout. Iedereen is van harte wel-
kom. De zaal in het Dorpshuis is open 
om 19.00 uur, het kienen begint om 
20.00 uur. Er zijn mooie prijzen te 
winnen. Na het kienen is er nog een 
loterij.

Filmcyclus 
Dinsdagmiddag 1 december is in het 
Dorpshuis de tweede bijeenkomst in 
het kader van de Filmcyclus. Deze 
middag wordt de film Troubled Water 
van Erik Poppe vertoond. Het thema 
van deze Filmcyclus is ‘Weer in het 
reine komen’. Als u geen passe-partout 
hebt, kunt u ook aan de zaal een kaart-
je voor deze film kopen. Toegang is 
voor iedereen: jong en oud, lid en geen 
lid van de KBO. 

Derde lezing kunstgeschiedenis 
Op maandag 7 december houdt me-
vrouw Ine Pels haar derde lezing 
kunstgeschiedenis. De avond begint 
om 20.00 uur in de Hofkamer van 
Franciscushof. 

Kerstmarkt in Dortmund 
De reiscommissie heeft voor dit jaar 
Dortmund in Duitsland gekozen als 
plaats waar we een Kerstmarkt zullen 
gaan bezoeken. De dag zal worden be-
sloten met een gezamenlijk diner. U 
kunt u bij de Inloop opgeven voor deze 
dagreis. De bus vertrekt woensdagoch-
tend 9 december om half tien vanaf het 
Dorpshuis en is tegen 22.00 uur weer 
terug in Lieshout. De prijs voor deze 
dag, incl. reis, koffie met gebak en af-
scheidsdiner, is € 40,-. U kunt u opge-
ven bij de Inloop tot en met uiterlijk 
dinsdag 1 december. Ook niet-leden 
van KBO-Lieshout zijn van harte wel-
kom. Voor hen is deelname € 45,-.

Thema-avond over paus Franciscus
De paus is bij veel mensen populair. Het interview met Marc van Straat-
nieuws werd wereldwijd overgenomen. ‘De verrassende paus Franciscus’ is 
het onderwerp van onze maandelijkse thema-avond, die wordt gehouden 
in De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen op woensdag 25 november.

De woorden en vooral het optreden 
van paus Franciscus zijn voor velen 
een aangename verrassing. Deze 
avond gaat over de spiritualiteit die 
spreekt uit zijn geschriften en optre-
den. Daarbij zal onder andere het 
rondschrijven Evangelii gaudium (de 
vreugde van het evangelie) aan de or-
de komen, waarin hij voor het eerst 
zijn eigen gedachten formuleerde.

Inleider is Herwi Rikhof. Hij is priester 
van het bisdom 's-Hertogenbosch en 
werkt als pastor in Nijmegen met een 
speciale taak voor de Cenakelkerk in 
de Heilig Landstichting. Als hoogle-
raar was hij verbonden aan de Katho-
lieke Theologische Universiteit te 
Utrecht en later aan de Faculteit Ka-
tholieke Theologie van de Universiteit 
van Tilburg. Hij legde zich daarbij toe 
op de theologie van Thomas van Aqui-
no. Herwi Rikhof zal ons meenemen in 
de gedachten van de huidige paus als 
uitdaging voor ons eigen geloven.
U bent vanaf 19.45 uur welkom voor 
koffie of thee. Daarna zullen we het 

programma stipt om 20.15 uur begin-
nen en zonder verdere pauze om ui-
terlijk 21.30 uur afronden. Omdat de 
avonden diverse kosten met zich mee-
brengen, vragen we een vaste toegangs-
prijs van € 3,- inclusief koffie of thee. 

Feestelijk 
zondagmiddag 
concert KBO Nuenen
De KBO Afdeling Nuenen is jarig. 
Daarom gaat het KBO Seniorenorkest 
Nuenen c.a. voor de 60 jarige vereni-
ging muzikaal de slingers en ballonnen 
ophangen middels een feestelijk zon-
dagmiddag concert. Het ontspannen 
muzikaal evenement, gratis toeganke-
lijk voor iedereen die van muziek 
houdt, vindt komende zondag 22 no-
vember plaats in de theaterzaal van 
Het Klooster. Om 14.00 uur gaan na 
een gratis gezellig kopje koffie op Het 
Plein de twintig leden van het senio-
renorkest muzikaal los in de theater-
zaal met een spetterend repertoire van 
marsen, walsen en polka’s. Het orkest 
staat onder leiding van dirigent Harry 
Fransen. Voor deze feestelijke gelegen-
heid zullen de jonge muzikanten ver-
enigd in het Aspirantenorkest van het 
Gerwens Muziekkorps GMK een forse 
muzikale bijdrage leveren. Dit orkest 
wordt geleid door Raymond Sondagh.
Zo wordt het KBO motto van het jubi-
leumjaar ‘Jong en oud, samen in bewe-
ging’ goed zichtbaar.
Van 14.00 tot 16.30 uur is er gelegen-
heid genoeg om te genieten van beken-
de en minder bekende melodieën, die 
via het spel van saxofoons, trompetten, 
ronkend slagwerk of de dromerige 
klank van de dwarsfluit ten gehore zul-
len worden gebracht. Na het concert 
zal een gezellig samenzijn op het Plein 
de middag feestelijk afronden. En om-
dat muziek tussen jong en oud zo har-
monieert, zullen beide orkesten ook 
gezamenlijk een muziekwerk brengen.
Met dit muzikaal festijn nadert de ju-
bileumcommissie van KBO Nuenen 
het einde van de reeks jubileumactivi-
teiten. Voor de slotmanifestatie op 
dinsdag 15 december heeft KBO Nue-
nen nog een zeer verrassend program-
ma in petto. Maar daarover leest u 
later meer in Rond de Linde.
Voorlopig kan eerst de muziekmiddag 
van 22 november in de agenda worden 
genoteerd. 
 

VVN Fietsverlichtingscontroles 
een succes
 
Afgelopen zaterdag heeft VVN afdeling Nuenen samen met de Fietsers-
bond weer de fietsverlichting gecontroleerd van bezoekers van het winkel-
centrum KernKwartier.
 
Waar mogelijk hebben ze ook de ver-
lichting hersteld door o.a. corrosie op 
te heffen, bedrading te repareren, bat-
terijen te vervangen of hele koplam-
pen, achterlichtunits en bellen te 
monteren. Dit was voor 30 fietsen mo-
gelijk. Voor 5 fietsen was er geen red-
den aan.
21 fietsen hadden goede verlichting en 
reflectie. Een sleutelhanger in de vorm 
van een duimpje met verlichting kreeg 
men als dank voor de controle en het 
(weer) voeren van goede verlichting.
Met de hulp van de Fietsersbond Nue-
nen, gemotiveerde vrienden en de be-
stuursleden van VVN is er maandag 9 
november weer een succesvolle fiets-
verlichtingsactie gehouden op het 

Pleincollege. Met in totaal 13 man heb-
ben ze de fietsen gecontroleerd van 396 
leerlingen. 143 daarvan werden in eer-
ste instantie afgekeurd. Dat is 36%. 92 
hebben ze kunnen repareren: de batte-
rijen en bellen waren niet aan te slepen.
51, of wel 13%, heb ze niet kunnen repa-
reren. Die moeten naar de fietsenmaker 
of ze moeten losse lampjes, z.g.n. thuis-
komertjes aanschaffen. Ze zijn daar 
geen voorstander van, omdat ze niet 
goed worden gemonteerd en je er zelf 
niets mee ziet. De Politie zal de komen-
de weken handhavend gaan optreden. 
Het niet hebben van een goede verlich-
ting kost € 55,-. Het ontbreken van re-
flectie aan achterzijde, in de trappers en 
in de wielen kost minimaal € 35,-.

Vrijwilligers van de fietsverlichtingsactie nemen even pauze na tal van fietsen te hebben 
gecontroleerd. (Foto: Peter Coppens).

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

 

 

 

Communiceren  
met jonge kinderen
Hoe kunnen kinderen onze bood-
schappen begrijpen en welke voor-
waarden hebben ze daarvoor nodig?

Donderdag 26 november organiseert 
het CMD in Nuenen een workshop 
Communiceren met jonge kinderen. 
De workshop is voor ouders van kin-
deren van 0-12 jaar en vindt plaats van 
20.00 tot 22.00 uur in Basisschool de 
Wentelwiek in Nuenen. De inloop is 
vanaf 19.45 uur. 

Tijdens de workshop leert u:
•	 Voorwaarden	 scheppen,	 zodat	

kinderen kunnen communiceren.
•	 Lezen	van	 lichaamstaal	en	gedrag	

van kinderen en er adequaat op 
reageren.

•	 Het	 belang	 van	 de	 sensomotori-
sche ontwikkeling voor de com-
municatie.

•	 Het	 belang	 van	 de	 ontwikkeling	
van ritme in de communicatie en 
wat dit voor kinderen betekent.

Spreekster tijdens deze interactieve 
avond is Hanneke Poot-van der Windt. 
Kinderfysiotherapeut en docent. Zij 
spreekt vanuit haar professionaliteit 
over kinderen. 

Aanmelden
Meld u aan voor 23 november via Marie-
ke van Goch: m.van.goch@ggdbzo.nl

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas en Gert-Jan Hendrikx
uitvaartverzorgers 

Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo

ADVERTORIAL

 ‘Afscheid nemen begint
               bij vasthouden wat je lief is.’
Deze prachtige woorden vormen de boodschap waarmee Van der Stappen 
uitvaartverzorging voortaan naar buiten treedt in haar nieuwe huisstijl. Een 
boodschap die alle verwarrende emoties waar u bij een afscheid mee te maken 
krijgt, treffend verwoordt. En een boodschap die ook precies onze zorg en 
persoonlijke aandacht bij elk afscheid weergeeft.

De ziel van onze nieuwe huisstijl
De woorden ‘Afscheid nemen begint 
bij vasthouden wat je lief is’ vormen 
de ziel van onze nieuwe huisstijl. Het 
begrip ‘afscheid nemen’ staat daar-
bij tegenover ‘vasthouden’ en die 
tegenstelling drukt de verwarrende  
gevoelens uit van verlies, rouw en 
herinnering. Ook is dit precies wat 
een nabestaande doet in de periode 
tussen overlijden en uitvaart; afscheid 
nemen en herinneringen delen met 
anderen, zodat deze blijven voort-
leven in hun gedachten.

‘Een vertrouwd houvast 
bij het afscheid’
Met onze 90 jaar ervaring in uitvaart- 
verzorging weten wij als geen ander 
dat een mooi verzorgd en persoon-
lijk afscheid u houvast geeft bij uw 
verdere rouwproces. Wij werken 
daarom in een klein, hecht teamver-
band, maar bieden u ook de kwali-
tatief hoogwaardige mogelijkheden, 
zekerheid en kennis en ervaring van 
onze gehele onderneming. We bie-
den u vertrouwen en houvast in een 
zware periode. Dit willen we graag 
duidelijk maken met de treffende 
ondertitel ‘Een vertrouwd houvast 
bij het afscheid’.

Logo en fotografie
In onze nieuwe look was ook een 
make-over van het logo gewenst. Het 
nieuwe vlindertje in warme kleuren 
past prima bij onze nieuwe uitstraling. 
Voor de fotografie kozen we voor 
warme, menselijke foto’s. Dit alles 
samen geeft onze uitingen een war-
me, persoonlijke uitstraling, waarin 
wij ons herkennen.

Meer weten?
U maakt in deze column kennis met 
onze nieuwe huisstijl maar we no-
digen u graag uit ook een kijkje te 
nemen op onze vernieuwde website 
www.vdstappen.nl of om onze nieu-
we gratis brochure aan te vragen. 
U zult zien dat onder ons eigen-
tijdse nieuwe jasje nog altijd onze 
vertrouwde service en persoonlijke 
betrokkenheid schuilen, die zo hoog 
worden gewaardeerd. 

Gebruikt speelgoed inleveren 
bij Albert Heijn in Nuenen
In het kader van ‘Beter voor de Buurt’ is er tot en met 6 december een speel-
goedinzamelingsactie met Goedzak® georganiseerd bij Albert Heijn. Hierbij 
kunnen klanten hun oude speelgoed inleveren bij de Albert Heijn winkels.

De eerste overhandiging van het speelgoed aan mevrouw Houtepen, de vertegenwoor-
diger van de voedselbank, leergeld en speelkr8.

Het speelgoed wordt door Albert Heijn 
overgedragen aan de Nuenense voed-
selbank, leergeld, speelkr8 en de stich-
ting SPEK. Zij zorgen voor een controle 
en een juiste verdeling onder de Nue-
nense kinderen. Lokaal voor elkaar.

Hoe werkt het?
Tot en met 6 december kunnen de Nue-
nenaren een Goedzak® komen ophalen 
in de winkel. Men neemt de Goedzak® 

mee naar huis en vult deze met heel, 
schoon en compleet speelgoed en le-
vert deze in bij het inleverpunt in de 
winkel. De door de genoemde instan-
ties geselecteerde Nuenense kinderen 
worden begin december verrast om 
ook van een heerlijk avondje te kunnen 
genieten.
Verdere informatie over de actie is be-
schikbaar via de website van Albert 
Heijn, op ah.nl/goedzak

Nieuw boek van 
Willem van Ravestijn
Op 6 november is het boek ‘Het Or-
well Protocol’, geschreven door Wil-
lem van Ravestijn uit Nuenen 
veschenen. Dit boek valt in de cate-
gorie Thrillers.

Samenvatting:
Johan de Witt zit in een hachelijke situa-
tie. Wie was de mysterieuze man die ge-
neraal Van Oudheusden een dossier gaf? 
Waarom is die man vermoord? Wat is 
‘Het Orwell Protocol’? Wat heeft Johan 
te zoeken in Portugal, bij een Neder-
landse moordenaar? Johan vecht voor 
het behoud van de democratie en gaat 
door een hel. Komt Johan heelhuids te-
rug van zijn bezoek aan Moskou? Zijn 
NIS-team en collega’s van ‘the old 
school’ helpen hem. Maar is dat genoeg?

Titel: Het Orwell Protocol. Auteur: 
Willem van Ravestijn. Uitvoering Pa-
perback. Aantal pagina’s: 264. ISBN: 
9789402220872



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

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

 PUZZELHOEKWeek 47

9 7 3
7 9 6 5

4
7 2 1

1 3 4
5 3
3

4 2 6 5
2 1 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 stierenvechter 6 soort puzzel 11 watering 12 grap 13 voorzetsel 
15 of dergelijke 17 verdrukking 19 vorstentitel 21 uitroep van afkeer 22 boogbal 
24 hoofdsieraad 25 halsbont 26 spelonk 28 rondhout 29 muziekschijfje 
30 pl. in Duitsland 31 omsingeling 33 afkeer 35 pers. vnw. 36 spil 38 geest 
41 moes 45 staat in Amerika 47 Open Universiteit 48 deel v.d. bijbel 
49 hoogbouw 51 toiletgerei 52 valwind 54 huisdier 55 in memoriam 
56 hoofddeksel 57 warme drank 59 Frans lidwoord 60 bevlieging 61 profeet 
62 enzovoort 64 watersport 65 griezel.

Verticaal: 2 oosterlengte 3 veerkracht 4 zwemvogel 5 naar beneden 
6 toespraak 7 deel v.d. hand 8 nageslacht 9 karaat 10 riv. in Rusland 
14 deel v.h. jaar 16 droog 18 Ierland 20 honingdrank 21 bekeuring 
23 wedstrijdslee 25 dik en rond 27 vaart 30 notie 32 pausennaam 34 voertuig 
37 pl. in Japan 38 visgerei 39 eens 40 beddengoed 41 evenredig deel 
42 staat in Amerika 43 ieder 44 viseter 46 vleesgerecht 50 paling 52 bek 
53 ongevuld 56 trekgat 58 een zekere 60 dierengeluid 63 zuster.

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

S A M B A L D O B B E R

L E I D E R S O E P E L

O I R D I K E L F E G O

I N S A N I M O L I R

R E E K S O O I P E T E R

E G E T A L R O U G E E

L E A E R E

M S T E L T T R E N D M

A S S E N A C E E D E L E

N T R V L A A I E E L

N O P L A M M O K E L I

A L I N E A W E I N I G

A T L E T E B A G A G E

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

Oplossingen wk 46
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

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.

AALFUIK
ANIMATOR
AREND
BELEEFD
BLAUW
CAMARGUE
CARBID
COCKTAILGLAS
CRAWL
DAKKAPEL
DRUKKNOP
KAPOK
MEREL
NAGALM
OEROS
OESTERKWEKER
PAGINA
PARTJE
PASPOP
PLAFOND
PROEF
RIANT
SOLIST
TAIGA
TAPAS
TEKORT
TIBET

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 45, Dhr. P. Donkers, Lieshout.

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

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

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

KOM NAAR ONZE LADIES 
DAY! Op maandag 23 novem-
ber 2015, van 09.30-12.30, 
13.30-17.00 en 19.00-22.00 
uur bij Ruiterweg 7 in Gerwen.

SINTERKLAASPAK te 
koop, mantel, robe, mij-
ter, baard, ring, kruis aan 
ketting, handschoenen, 
i.z.g.staat, € 100,-, tel. 06-
25492520.

VERLOREN: op 16-11-
2015 gouden dameshor-
loge met inscriptie. Wil de 
goede vinder mij a.u.b. bel-
len? Tel. 040-283 31 24.

DINEREN TIJDENS 
KERST &

NIEUWJAAR
- À LA CARTE -

Dhr. Sakis wil u graag een gezellige echte 
Griekse avond aanbieden, waarbij u kunt 

genieten van echte Griekse mediterraanse 
gerechten in Restaurant Elpida.

2 GROEPEN
1e groep dineren om 15.30 uur.
2e groep dineren om 19.00 uur.

Graag van te voren reserveren.

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

www.restaurant-elpida.nl

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
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Kerstconcert       
in Sint Servatiuskerk Lieshout
Op zondag 20 december houdt Primavera een concert in kerstsfeer. Het con-
cert vindt plaats in de Sint Servatiuskerk in Lieshout en begint om 14.00 uur. 

Primavera is een koor dat bestaat uit 
ruim veertig enthousiaste vrouwen en 
mannen. Ze zingen in vier partijen, so-
praan, alt, tenor en bas. Het repertoire 
bestaat uit popsongs, musicalliedjes, 
evergreens, volksliedjes en ballades. Ei-
genlijk voor ieder wat wils. Primavera 
zingt a capella. Ze willen u graag laten 
genieten van een selectie uit hun kerst-
repertoire. Daarnaast zullen ze ook en-
kele andere nummers zingen. Zo kunt 
u o.a. luisteren naar ‘Halleluja’, ‘Only 
time van Enya’ en hun nieuwe Afri-
kaanse nummer ‘Mamalye’, waarin u 
weer een heel andere sfeer kunt proe-
ven dan in de meer ingetogen num-
mers. Laat u verrassen!
Vorig jaar hadden ze Neeltje van Doo-
re uitgenodigd om het concert op te 
luisteren. In verband met het grote 
succes zijn ze erg blij dat ze dit jaar 
weer van de partij is.
Neeltje is afgestuurd als Master in 
klassiek muziektheater aan het con-
servatorium in Tilburg. Hiervoor 
heeft ze ook gestudeerd aan de Musi-
cAllFactory en heeft ze de opleiding 
Docent Muziek afgerond. Tijdens haar 

opleiding heeft ze aan vele producties 
deelgenomen als solist en ensemble-
lid, waaronder ‘Moulin Rouge’, de mu-
sical ‘Mozart’ en ‘Die Schöpfung’ van 
Haydn. Als actrice speelde ze o.a. in 
‘Adel Blank’, ‘The Witches of Eastwick’ 
en in educatieve voorstellingen van 
Helder Theater. Voor meer info kijk 
op www.neeltjevandoore.com.
Dit jaar hebben ze ook een band uit 
Lieshout, genaamd ‘Alive@nine’, uit-
genodigd om deel te nemen aan ons 
concert. Alive@nine is een elfkoppige 
Lieshoutse band met blazerssectie. 
Het gevarieerde repertoire wordt ge-
kenmerkt door swingende blazersar-
rangementen en meerstemmige zang.
Bekende nummers uit de (o.a. Neder-
landse) pophistorie krijgen zo weer 
een nieuwe glans.
Alive@nine speelt o.a. muziek van De 
Dijk, Ilse Delange, Stevie Wonder, Joe 
Jackson, Goede Doel, Dooby Bro-
thers, Fleetwood Mac, enz. Overi-
gens, de naam Alive@nine is ontstaan 
doordat de repetities in het begin om 
19.30 uur begonnen, maar dat ze om 
21.00 uur pas echt begonnen!

Werkzaamheden 
aan de Europalaan. 

(Foto’s: Peter Coppens)

Iedere huisarts inzicht in eigen 
laboratoriumaanvragen
Huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant krijgen vanaf november inzicht in 
de laboratoriumdiagnostiek die ze aanvragen, waarna zij onderlinge ver-
schillen met elkaar kunnen bespreken. Dat is mogelijk dankzij een bijzon-
dere samenwerking tussen de laboratoria van het Catharina Ziekenhuis, 
Diagnostiek voor U, het Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en 
het St. Anna Ziekenhuis. 

De laboratoria hebben hun krachten 
gebundeld om het verplichte Diagnos-
tisch Toets Overleg (DTO) vorm te ge-
ven op een moderne, efficiënte manier 
die meerwaarde heeft voor huisartsen. 
Doelstelling van het DTO is dat huis-
artsen nog doelmatiger onderzoeken 
gaan aanvragen. Overdiagnostiek kost 
geld en kan voor onnodige onrust zor-
gen bij patiënten. Onderdiagnostiek 
kan uiteindelijk voor problemen zorgen 
door gemiste of te laat gestelde diagno-
ses. Het is dus de kunst om een goede 
balans te vinden als het gaat om labora-
toriumonderzoek en ander diagnos-
tisch onderzoek. Dat bespaart kosten 
en leidt tot betere kwaliteit van de zorg. 

Verschillen tussen huisartsen
Er bestaan soms grote verschillen tus-
sen huisartsen als het gaat om hoe 
vaak ze bepaalde diagnostiek aanvra-
gen. Dat kan te maken hebben met de 
patiëntenpopulatie, met de adoptie 
van nieuwe standaarden of met kennis 

van bepaalde testen. Huisartsen krij-
gen nu zelf inzicht in hun aanvraagge-
drag en krijgen actuele kennis daarover 
aangereikt. Dat is het vertrekpunt voor 
een nieuwe opzet van nascholing voor 
huisartsen in Zuidoost-Brabant. Het 
DTO maakt het mogelijk om in een 
kleine groep te discussiëren over richt-
lijnen en concrete toepassing van labo-
ratoriumdiagnostiek.
Aan huisarts wordt alleen vertrouwe-
lijke informatie over het eigen aan-
vraaggedrag beschikbaar gesteld. Het 
unieke is dat de data van de verschil-
lende laboratoria in de regio gecombi-
neerd worden, waardoor de huisarts 
één totaaloverzicht krijgt van zijn aan-
vraaggedrag. 
De samenwerking tussen de klinisch 
chemici mag best bijzonder genoemd 
worden in een tijd dat laboratoria 
steeds meer met elkaar concurreren. 
Verzekeraars verplichten laboratoria 
om nascholing rond diagnostiek aan 
te bieden aan huisartsen. 

St. Anna Ziekenhuis doet mee 
aan de wereld COPD Dag
Op woensdag 18 november vindt de wereld COPD dag plaats. Het St. Anna 
Ziekenhuis besteedt hier die dag van 13.00 tot 16.00 uur aandacht aan met 
een stand in de centrale hal van het ziekenhuis in Geldrop. Van 14.00 tot 15.00 
uur wordt tevens informatie verstrekt over de COPD Thuismeetapp. Momen-
teel loopt binnen het St. Anna Ziekenhuis een pilot met deze Thuismeetapp.

In de stand wordt informatie gegeven 
over COPD, over stoppen met roken, 
maar ook over bewegen met COPD. 
Aanwezig zijn o.a. een fysiotherapeut, 
verbonden aan het St. Anna Ziekenhuis 
en patiëntenvereniging Luchtgenoten. 

Wat is COPD?
COPD staat voor Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease(chronisch obstruc-
tieve long ziekte). Het is een verzamel-
naam voor ongeneeslijke longziekten 
zoals chronische bronchitis en longem-

fyseem. Hierbij zitten de longen simpel 
gezegd altijd vol met kleine ontstekin-
gen. Deze veroorzaken blijvende scha-
de met ernstige benauwdheid als 
belangrijkste kenmerk. In Nederland 
lijden bijna 400.000 mensen aan COPD. 
www.st-anna.nl

Pretpark in Het Klooster??!!
Jazeker! Afgelopen zaterdag gaven Brassband De Vooruitgang en toneel-
vereniging De Lindespelers uit Nuenen gezamenlijk een spectaculaire 
voorstelling ‘Bravo Magic World’ in Het Klooster. Het was overduidelijk:‘One 
world, many magic stories’. 

Loetje gaat uit 
logeren
De ram, Loetje, is zeer geliefd bij 
de Drentse Heideschapen dames. 
Zo geliefd zelfs, dat hij 6 weken 
gaat logeren bij de dames die staan 
bij de Weverkershof (Kinderboer-
derij) in Nuenen. Ook daar mag hij 
voor nageslacht gaan zorgen in het 
voorjaar. Na deze 6 weken komt 
Loetje weer terug bij de dames aan 
het Lobroec.

Tijdens een middag- en avondvoor-
stelling hebben De Lindespelers en 
Brassband De Vooruitgang, o.l.v. diri-
gent Jan Koolen, het publiek verwend 
met muziek, toneel en beelden die het 
publiek deden vermoeden dat ze 
daadwerkelijk in een pretpark aanwe-
zig waren. De projectie van een acht-
baan op het scherm, de Disney Parade, 
de Muppetshow met een echte Miss 
Piggy, een wildwaterbaan, Fata Mor-
gana, Villa Volta, Star Wars maakten 
samen met het toneelspel en de mu-
ziek een wervelend geheel, geschikt 
voor jong en oud…..
Op het Rabobankplein was er ook nog 
een leuke kraam neergezet waar de 
kinderen (en volwassenen natuurlijk 
ook) chips, hotdogs en Wicky konden 
kopen. Dus ook buiten het toneel werd 
gezorgd voor de juiste ambiance. Bravo 
Magic World was pretparkentertain-

ment op hoog niveau met leuk toneel-
spel en bijpassende geweldige muziek. 
Deze combinatie mag blijven bestaan!

De enige valse noot kwam van de slan-
genbezweerder van de Lindespelers, we 
kunnen het hem niet kwalijk nemen…..
www.brassbanddevooruitgang.nl/
www.lindespelers.nl/

Gezelligste Winkel 
van Nuenen?
Afgelopen week is de 4e editie van 
de Verkiezing van de Gezelligste 
Winkel gestart. Vorig jaar wonnen 
Corries Visstekje en t Bloemateljee 
de titel. Welke winkels zullen hen 
dit jaar opvolgen of weten ze de ti-
tels te behouden? Inwoners kunnen 
nu hun favoriete winkel nomineren 
en hun stem uitbrengen via  www.
gezelligstewinkel.nl
 
De winnende winkels kunnen rekenen 
op veel publiciteit, trotste medewer-
kers en meer klanten. Het wordt een 
spannende verkiezing en iedere stem 
telt. Bij het uitbrengen van een stem 
worden rapportcijfers gegeven voor 
sfeer, medewerkers, prijs-/kwaliteits-
verhouding en klantvriendelijkheid. 
Er kan gestemd worden via de website, 
via Facebook en per SMS.

Feestelijke Award Uitreiking
Van de Award uitreiking op 11 januari 
in het CORPUS Congress Centre in 
Leiden wordt deze editie een spekta-
kel gemaakt. De drie winkels die de 
meest creatieve en originele acties 
hebben georganiseerd in het kader 
van de verkiezing ontvangen tevens 
een prachtige Award. Mensen die 
stemmen, kunnen mooie prijzen win-
nen zoals een Smart Watch, een hotel-
overnachting voor 2 personen en een 
dagje wellness voor 2 personen.

KiKa is het goede doel dat aan de ver-
kiezing verbonden is. De partners van 
de verkiezing doneren voor iedere 
stem waarbij toestemming wordt ge-
geven om nieuwsbrieven van partners 
te ontvangen en voor iedere stem die 
per SMS wordt uitgebracht gaat € 0,05 
naar KiKa. Stichting KiKa zet zich in 
voor de strijd tegen kinderkanker. 

In de Beekse Tuin is de herfst goed zichtbaar. (Foto: Marjet Verschueren)

Jong muziektalent gezocht voor 
Archipel Muziekconcours 2016 
Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en speel of zing je (licht) klassieke muziek? 
Meld je dan aan voor het Archipel Muziekconcours! Archipel organiseert in 
2016 voor de derde keer het Archipel Muziekconcours. 

Anton Smulders

In de twee voorgaande jaren hebben 
jongeren met veel plezier en enthou-
siasme hun grootse muziektalent ten 
gehore kunnen brengen aan een gro-
ter publiek. Ook dit jaar krijgen jonge-
ren de gelegenheid voor echt publiek 
op te kunnen treden, waarbij de finale 
in Muziekgebouw Eindhoven plaats-
vindt! Meedoen kan als solist, maar 
ook als duo, kwartet of ensemble. Ar-
chipel organiseert dit Muziekcon-
cours met als doel zowel jong als oud 
samen te laten genieten van muziek. 

Inschrijven kan tot 23 december 2015 
via www.archipelzorggroep.nl/muziek-
concours. Lees daar alle informatie 
over de deelname! Prijzengeld € 2.000,-. 
Deelnemers spelen eerst een voorron-
de. Degenen die doorgaan, spelen in de 
halve finale. Winnaars van de halve fi-
nale staan op 1 juni in de finale in het 

Muziekgebouw Eindhoven! Belangrijke 
data Voorronde: 23, 24, 30 of 31 januari 
2016 in locaties van Archipel Halve fi-
nale: 20 of 21 februari 2016 in locaties 
van Archipel Finale: 6 maart 2016 in het 
Muziekgebouw Eindhoven Meer infor-
matie en inschrijving: www.archipel-
zorggroep.nl/muziekconcours.
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     UITGAANSAGENDA

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Maand november
WSV-wandeling

Zondag 9.00 uur Ingang van 
het EMK terrein aan het Wettenseind

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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

Woensdag 18 november
19.30 uur Informatiebijeenkomst 

‘Dementie, óók onze zorg!’
Raadzaal van Het Klooster.

Woensdag 18 november
19.30-22.00 uur Dichterscollectief Nuenen 

in het teken van Vincent van Gogh
Kunsthandel Art Dumay, Park 75 Nuenen

Woensdag 18 november
20.00 uur Lezing Buchrnhornen

in de ‘Koppelaar’ Koppel 5 te Nederwetten

Woensdag 18 november
20.00 uur Sinterklaaskienen
 Buurtvereniging Plan West 

Zaal de Koekoek 
aan de Dorpstraat in Lieshout

Donderdag 19 november
09.30 uur Slimmer zoeken
Computercafé Seniorweb,

 bibliotheek Nuenen

Donderdag 19 november
10.00-16.00 uur Tesselschade-
Arbeid Adelt Winter Fair 2015

 de Watermolen van Opwetten, Nuenen.

Donderdag 19 november
14.00 uur Zingen met Anine

Gasterij Jo van Dijkhof

Donderdag 19 november
20.00 uur Drijehornick lezing:

Bidprentjes door de eeuwen heen
zaal Scarabee aan de Mantelmeeuwlaan

Donderdag 19 november
20.00 uur Film bij IVN Laarbeek

  Limburgse kalkgraslanden en hellingbossen 
IVN-gebouw de Bimd aan de Beekseweg in 

Aarle-Rixtel

Vrijdag 20 november
10.00 uur Voorlichtingsbijeenkomst 

reflexintegratie en school
Lobroec 48 in Nuenen

Vrijdag 20 november
20.15 uur Last Minute klassieke 

voorstelling Goldbergvariaties, J.S. Bach 
 Raadzaal in Het Klooster

Vrijdag 20 en zaterdag 21 november 
11.00-12.00 uur Inloopuurtje Eenbes 
basisschool St Jozef in Nederwetten. 

20 t/m 22 november
CV De Narrekappen:

Gerwe live, d’n aftrap van het Gerwens car-
naval, (jeugd)prinsenbal en sinterklaasviering

Tent op het plein de Heuvel

Vrijdag 20 november 
11.00-12.00 uur open klas/open dag

 Eenbes basisschool St. Jozef, Nederwetten.

Vrijdag 20 november
19.30 uur Nünentaler Schürzenjäger en 

Punt & L samen op Gerwen Live
Feesttent Gerwen

Vrijdag 20 november 
20.00 uur KBO kienavond 
het Dorpshuis van Lieshout

Zaterdag 21 november 
11.00-12.00 uur open klas/open dag 

Eenbes basisschool St. Jozef, Nederwetten

Zaterdag 21 november 
20.00 uur Country dansen

Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout

Zaterdag 21 november 
14.11 uur Jeugdprinsenbal bij 

‘De Narre-kappen’ Gerwen
 Tent op het Heuvelplein Gerwen

Zaterdag 21 november  
20.11 uur 

Prinsenbal bij c.v. ‘De NarreKappen’
Tent op het Heuvelplein Gerwen

Zaterdag 21 november
Grand Gala des Princes Nuenen

Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Zaterdag 21 november
20.30 uur Pieter Fitters Jaarconcert 
van Het Nuenens Mannenkoor (NMK)

Het Klooster 

Zondag 22 november
11.00 uur Rijtoer Sinterklaas 
door Gerwen vanaf ’t Huysven

11.30 uur Sinterklaas in de tent 
op het Heuvelplein. Gerwen

Zondag 22 november 
11.00 + 15.30 uur Jubileumconcert Grego-

riaans Koor Sint Andries
m.m.v. Marcando, Motettenkoor en Gerard 

Habraken, orgel. H. Clemenskerk

Zondag 22 november
13.30 uur 

Sinterklaas in Nederwetten

Zondag 22 november
14.00 uur Feestelijk concert KBO Nuenen

KBO Afdeling Nuenen is jarig
 Het Klooster

Kerkberichten

Mario van de Kerkhof
  *09-10-1961 † 23-11-2011

Mario, 
al weer 4 jaar geleden dat er 
een einde kwam aan jouw reis 
door de wildernis van je leven 

Blijven je missen

Moeder
Jeffrey

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

Afscheid nemen 
 begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Heel bijzonder,
heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon.

Bedroefd maar dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, 
delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die hij op een 
bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan

Theo van Maasakkers
Dorotheus Antonius Maria

Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar.

Familie van Maasakkers

Helmond, 13 november 2015
Correspondentieadres:
Vincent van Goghstraat 21, 5671 GW Nuenen

De crematiedienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 21 november 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 22 november 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en dhr. P. van 
Overbruggen.

Misintenties
Zaterdag 21 november 18.30 uur: Jan 
Jochems; Henk Gödde.
Zondag 22 november 11.00 uur: Jan Jo-
chems; Louis Coolen en Hanneke van 
Deurzen; Barth Roovers; Toon en Gon 
Habraken-Smulders; Frans Habraken; 
Petra Habraken; Romke de Jong; Her-
man Lutterman; Jan Leenders (vanwe-
ge sterfdag); Theo Kuijpers; alle 
overledenen van het Gregoriaans koor; 
Theo en Jo van Overbruggen-de Kroon; 
Toke Bartels (vanwege sterfdag); Lowie 
de Brouwer (vanwege verjaardag); An-
toinette van der Bolt-van de Wall;
Frans van Oirschot (vanwege verjaar-
dag); Piet Joosten; Theo Rombouts en 
ouders Van de Ven en zoon Noud. 

Mededelingen
In onze parochie is overleden Peter 
Janssen, Mercuriuslaan 98, Eindho-
ven. Wij wensen de familie en vrien-
den veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 22 november 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties 
Thijs Migchels; Piet Mesman en Dien 
Mesman-de Win; Gerrit, René en Kees 
en familie Raaijmakers; Harrie Ver-
schuuren; Jan en Truus van Rooij-van 
Lieshout; Gido van Rooij; Martien Tim-
mermans; Janny Kerkhof-van Rooij; 
Theo Rovers; Uit dankbaarheid.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 22 november 11.00 uur: vie-
ring, Gerwens gemengd koor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Nel Aarts-Wouters; Heleen Bunthof-
Nissen; Familie van Lierop-Sanders; 
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Johannes 
Raijmakers en Johanna Rooijakkers; 
Petrus Raijmakers; Wilhelmus Rooij-
akkers en Elisabeth Bastiaans; Basti-
aan Rooijakkers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 22 november, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Dit is de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. Het is een z.g. Ge-
dachtenisdienst, waarin wij alle over-
ledenen van het afgelopen jaar 
noemen en gedenken. Medewerking 
van vocaal ensemble Jubilate o.l.v. Jelle 
Everhardus. Er is kindernevendienst 
en jongerenviering.  We collecteren 
voor Vluchtelingenwerk Nuenen. Na 
afloop zoals altijd: koffie, thee en ont-
moeting.  Dinsdag 24 november is er 
‘Samen aan tafel’. Aanmelden via sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl  . 
Woensdag 25 november: oecumeni-
sche thema-avond over paus Francis-
cus (zie elders in dit blad) Verdere 
info: zie 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 19 november 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 H. Mis, H. Elisabeth, wedu-
we; gedachtenis van H. Pontianus I, 
paus en martelaar. 
Vrijdag 20 november 7.15 uur H. Mis, 
H. Felix van Valois, belijder. 
Zaterdag 21 november 8.30 uur, Op-
dracht van de H. Maagd Maria; 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 22 november 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis, Plechtige viering 
van H. Clemens I, paus en martelaar, 
patroon van onze Oude St.-Clemens-
kerk te Gerwen; gedachtenis van de 
26ste en laatste zondag na Pinksteren. 
Parochiefeest met o.a. de komst van 
Sinterklaas. 
Maandag 23 november 18.30 uur, H. 
Clemens I, paus en martelaar. 
Dinsdag 24 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Johannes van het Kruis, belij-
der en kerkleraar; gedachtenis van de 
H. Chrysogonus, martelaar. 
Woensdag 25 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Catharina van Alexandrië, 
maagd en martelares. 

Verslagen namen wij kennis van het
overlijden van onze - in gildejaren - oudste gildebroeder

Theo van Maasakkers
Van 1977 tot 1981 Vaandrig van ons gilde.

Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven.

Gildebroeders en Gildezusters van het
St. Annagilde Nuenen-dorp

Foto: Petra van Laarhoven.

Geslaagde ontspanningsavond 
De Zonnebloem
De Zonnebloem had haar gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afde-
ling Nuenen uitgenodigd voor een ontspanningsavond op 11 november. 
Het Vissersvrouwenkoor ‘De Walnoten’ zorgden voor het amusement. Zij 
staan bekend om hun mooie bekende en onbekende zeemansliederen.

Nadat iedereen voorzien was van een 
kopje koffie of thee, begon het koor 
met hun op treden. Al bij het eerste 
lied werd er door de aanwezigen uit 
volle borst meegezongen en mee ge-
deinsd. Bij de minder bekende liedjes 
was het echt stil in de zaal en zag je de 
gasten genieten. De avond duurde van 
19.30 uur tot 21.30 uur. Na de laatste 

noten volgde er een geweldig applaus 
en wilde men eigenlijk nog wel een 
kleine toegift. Dit werd geregeld. De 
twee accordeonisten zetten in met een 
wals en het hele koor viel bij. Er werd 
zelfs door enkele aanwezigen een 
dansje gemaakt. 
Vele gasten spraken hun lof uit voor 
deze zeer geslaagde avond.
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Nuenense borstkankerpatiënte:

“Na één operatie         
ging ik weer vrolijk verder”
Door Ties Aben

 
Eigenlijk had ze helemaal geen zin in 
de tweejaarlijkse controle. “Dat is echt 
helemaal niet prettig.”, vertelt Diny El-
ders (73). “Je wordt als het ware geplet. 
Heel ongemakkelijk. Maar ja, de vori-
ge keer had ik de controle ook al over-
geslagen, dus daarom besloot ik toch 
maar te gaan.” 
Een goede en belangrijke beslissing, zo 
bleek niet veel later. Eerst volgde het 
bericht van de huisarts dat er ‘iets’ te 
zien was op de foto. In het ziekenhuis 
zou verder onderzoek plaatsvinden. 
Een dag het bericht van haar huisarts 
kon mevrouw Elders al in het Cathari-
na Ziekenhuis in Eindhoven terecht. 
En daar volgde vervelend nieuws: er 
was borstkanker geconstateerd.
Elders: “Tja, dan kom je ineens in een 
molen van onderzoeken terecht. Als ik 
nu terugkijk heb ik een paar weken als 
een zombie geleefd. Maar echt bang 
ben ik niet geweest. In het begin wel 
even natuurlijk, maar dokter Van Riet 
vertelde al snel dat ze me goed konden 
helpen. Dat stelde me gerust. Eigenlijk 
was iedereen van de Mammacare ont-
zettend lief. Als er wat was, kon ik al-
tijd bellen.”
 
Geen chemo
Gelukkig voor Diny Elders bleek na 
enkele onderzoeken dat ze in aanmer-
king kwam voor de IORT borstkan-
keroperatie (zie kader). Niet alle 
borstkankerpatiënten komen voor de-
ze bijzondere behandeling, waarbij de 
patiënt tijdens de operatie eenmalig 
bestraald wordt en daarna klaar is met 
de behandeling, in aanmerking. Maar 
Elders voldeed aan alle criteria. “Ik 

had eerlijk gezegd nog nooit van IORT 
gehoord, maar ik ben zo ontzettend 
blij dat ik deze operatie kreeg.”
“Vaak hoor je verhalen van vrouwen 
die aan de chemotherapie moeten en 
daar heel ziek van worden. En dan een 
operatie en daarna nog een tijdje iede-
re dag naar het ziekenhuis voor be-
straling. En ik hoefde dat allemaal 
niet. Na één operatie ging ik weer vro-
lijk verder. Echt, zo voelde het. Ik heb 
me eigenlijk nooit patiënt gevoeld. Ja, 
ik had borstkanker, maar ik voelde me 
nooit ziek. Deze behandeling was echt 
fantastisch. Ik kan het iedereen aanra-
den, al besef ik dat niet iedereen op 
deze manier behandeld kan worden.”
 
Bevolkingsonderzoek in Nuenen
Sinds haar operatie, zo’n anderhalf jaar 
geleden, staat Elders uiteraard nog on-
der controle in het Catharina Zieken-
huis. Ze hoeft dit keer dus niet mee te 
doen aan het bevolkingsonderzoek, 
waarvoor vrouwen van 50 t/m 75 uit 
Nuenen nog tot half december terecht 
kunnen. “Maar ik wil wel graag tegen 
alle vrouwen die een oproep hebben 
gekregen zeggen: Ga alsjeblieft naar 
die controle. Nee, het is niet prettig, 
maar dat weegt niet op tegen de gevol-
gen als je niet gaat en je blijkt iets te 
mankeren. Ik heb het zelf ervaren. Nu 
was ik er op tijd bij en ben ik fantas-
tisch geholpen. Maar stel ik dat ik niet 
naar de screening was gegaan...? Daar 
wil ik niet eens aan denken.”

IORT Borstkanker
Met een éénmalige intraoperatieve be-
straling van patiënten met borstkanker 

Een perspectief op Adrien Coolen,    
eigenaar DA Drogist Noordveld 
Door Nannie van den Eijnden

In 1978 kwam Adrien als stagiair in 
deze drogist van toenmalige eigenaar 
Cees Noordveld werken. Een jaar later 
nam hij de zaak over. Omdat de dro-
gisterij een B.V. was, heeft Adrien de 
naam Noordveld gehouden. En sinds 
die tijd is hij hier zijn “hobby aan het 
uitoefenen”, zoals hij het zelf ver-
woordt. “Zo voelt het. Ik ga nooit met 
tegenzin naar de zaak, en dat komt 
omdat ik er mijn eigen invulling aan 
kan geven. Ik kijk altijd eerst wat ik 
voor de mensen kan betekenen. Dan 
ga je uit van een ander denkbeeld en 
kom je tot een nieuw inzicht. Je ziet 
dan ineens dat geld niet het belang-
rijkste is. Het is wel een onderdeel, 
maar niet het belangrijkste”. 

Zijn andere hobby
“Het is precies als met lopen” gaat hij 
verder. “Dan overdenk ik de mensen 
die voor m’n toonbank stonden, die 
ernstig of chronisch ziek zijn. Daar be-

gin ik mee. Als je zo lang en ver loopt 
als ik, kun je alles van je afschudden en 
is er maar één perspectief: de toe-
komst. Dat is het allerbelangrijkste: 
wat voor je ligt. Wat is geweest ligt 
vast en daar kun je niets meer aan ver-
anderen. Je moet je richten op wat er 
gaat gebeuren. Uit iedere dag halen 
wat er in zit. En je moet je talent be-
nutten. Wat je in je hebt, moet je iede-
re dag uitleven”. 
Adrien vraagt zich hardop af waarom 
we op aarde zijn en geeft zelf meteen 
het antwoord: “Om het leven door te 
geven. Om iets te betekenen voor een 
ander”. Hij heeft die ene klant zojuist 
gebeld, om hem een hart onder de 
riem te steken en hem even “andere 
praat” te bieden. 
Eén keer per jaar maakt Adrien een 
grote wandeltocht. Recent heeft hij 
350 kilometer gelopen. Hij maakt ook 
wel eens wandelingen van 500 kilome-
ter. “Doordat ik grote afstanden loop, 

ben ik veel aan het denken; lopers zijn 
denkers. Ik train er niet voor; ik kan 
dat gewoon. Met gemak loop ik 70 ki-
lometer per dag”. 
Een belangrijk onderdeel van zijn pel-
grimstochten is zijn rooms-katholieke 
geloof. Hij bezoekt speciale bede-
vaartplaatsen van Maria en verbindt 
altijd een speciaal doel aan zijn wan-
delingen. Zo is hij in 2013 vanuit zijn 
woonplaats Tilburg naar Parijs gelo-
pen voor een tante die in 2012 was 
overleden. Ze was fan van Maria en 
had in Parijs voor hem een zogenaam-
de ‘wonderdadige medaille’ gekocht. 
Een ander doel van die tocht was om 
mensen met allerlei klachten in ge-
dachten aandacht en vertrouwen te 
geven en moed in te spreken. Hij liep 
met hun namen op zak. 
Tijdens zijn tochten gebeuren bijzon-
dere dingen. Hij zocht in Berchem 
(België) naar een zuster, die als was-
senbeeld opgebaard lag. Na een uur 
zoeken had hij de plek nog niet gevon-
den. Hij ontmoette spontaan een man 
die hem ernaar toe bracht. Ze waren 
net op tijd en hadden tot tien minuten 
na sluitingstijd de tijd om de plek te 
bezoeken. En hij heeft overal geslapen: 
in hotels, bij mensen thuis en zelfs een 
keer op het station, toen hij de nacht-
trein had gemist. Zijn gezin maakt 
zich geen zorgen. Hij belt een paar 
keer per dag naar huis en stuurt foto’s.

Oorsprong
Toen Adrien een jaar of 12 was, wist hij 
niet welke opleiding hij moest kiezen. 
Het werd de MAVO. Daarna volgde hij 
de lagere detailhandel school en ver-
volgens ook de middelbare. Nadat hij 
die had afgerond, koos hij voor de dro-
gistenopleiding. Een hele weg.
Inmiddels behartigde hij de zaak van 
zijn moeder in Tilburg; zij had een dro-
gisterij. Maar ze werd ernstig ziek, 
waardoor het hele gezin ineens op zijn 
kop stond. Zijn vader werkte en onder-
tussen moest het thuis allemaal door-
gaan. Adrien heeft haar twee jaar 
verpleegd en tegelijkertijd zijn oplei-
ding gevolgd, met de afspraak dat hij 
wat langer over zijn studie mocht doen. 
“Daar trek je op zo’n moment lering 
uit” vertelt hij, terugkijkend. “Je kunt 
je beter verplaatsen in een ander en 
weet hoe je iemand’s omstandigheden 
kunt verbeteren door aandacht te ge-
ven”. Adrien heeft niet alleen privé, 

Op het moment van het interview belt Adrien met een klant om te vragen 
hoe het gaat. “Hij is een warme en betrokken man” vertelt een van de vijf 
personeelsleden. Ze werken allemaal al jarenlang bij hem in de zaak in het 
Kernkwartier. Zijn klanten worden in de watten gelegd, met echte aan-
dacht en advies op maat. Wat drijft deze betrokken ondernemer?

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

maar ook in zijn zaak veel meege-
maakt, meer dan gemiddeld. Er zijn elf 
inbraken geweest. Daarover heeft hij 
jarenlang met de burgemeester gedis-
cussieerd. Ook waren er een ramkraak 
en drie brandstichtingen. En nog een 
beroving onder bedreiging van een 
pistool door een drugsverslaafde.

Bijzonder ondernemerschap
Het heeft zijn bedrijfsvoering niet be-
invloed. “Ik trek m’n eigen plan” zegt 
hij nuchter. Van 1986 tot 2004 is hij 
DA-drogist geweest. Adrien zette DA 
aan de kant, toen ze teveel aan zichzelf 
dachten en ging met een andere partij 
in zee. Sinds 2013 is hij weer aan DA 
verbonden, omdat hun voorwaarden 
en wat hij zelf wil weer met elkaar 
overeenkomen. “Ik ben eigenwijs” 
lacht hij. “Ik wil de winkel en het as-
sortiment optimaal houden”. 
Mensen worden zich meer bewust en 
vragen zich af of ze producten willen 
met parabenen (synthetische conser-
veermiddelen in voedsel, medicijnen 
en cosmetica) en kleurstoffen, die 
schadelijk zijn voor hun gezondheid. 

Doordat Adrien zich verplaatst in de 
klanten en met hen in gesprek gaat, 
krijgt hij ook snel antwoord op de 
vraag wat ze willen. “Ik wil bij mensen 
iets oproepen, waardoor ze zich afvra-
gen: Waar sta ik in het leven? Hoe richt 
ik m’n leven in? Ik kan ze adviseren om 
te komen tot een doel”. Nu gaat Adrien 
wel makkelijk in gesprek, maar vroeger 
was hij een heel erge stotteraar, die in 
de klas niets durfde te vragen. 

Kenmerk van talent: je kunt het al-
tijd en overal benutten
Geïnspireerd door de gift van zijn tan-
te heeft hij een aantal wonderdadige 
medailles gekocht en deze laten zege-
nen door Pater Pio bij St. Pius X in 
Gerwen. Hij geeft ze weg, ter bescher-
ming, aan mensen die het hard nodig 
hebben. Zijn gave benut hij niet alleen 
tijdens het lopen. Ook in de winkel 
draagt hij een namenlijst bij zich van 
mensen die steun kunnen gebruiken. 
En de wonderdadige medaille, met 
een afbeelding van de verschijning 
van Maria in 1830 in het centrum van 
Parijs, draagt hij zelf ook.

is het mogelijk om de uitwendige be-
straling die normaal gesproken na de 
operatie aan borstkankerpatiënten ge-
geven wordt, volledig weg te laten. Met 
IORT wordt op de operatietafel, direct 
nadat de tumor is verwijderd, heel 
nauwkeurig het aangetaste gedeelte 
van de borst bestraald. Op die manier 
is het mogelijk om tijdelijk een hoge 
dosis straling te geven, geconcentreerd 
op het risicogebied. Dat betekent geen 
kans op schade voor omliggende ge-
zonde weefsels zoals de longen en ge-
zond borstweefsel. Het bijzondere van 
de behandeling is dat het verwijderen 
van de tumor en de bestraling slechts 
1,5 uur duurt. De patiënt hoeft na de 
operatie niet nog 3-5 weken 5 dagen in 
de week naar het ziekenhuis voor be-
straling. Het Catharina Ziekenhuis is 
een van de twee Nederlandse zieken-
huizen die deze bijzondere behande-
ling aanbiedt..

Anderhalf jaar geleden onderging Diny Elders uit Nuenen een bijzondere 
borstkankeroperatie in het Catharina Ziekenhuis, waarna ze direct klaar 
was met de behandeling. Ze kwam de tumor op het spoor dankzij het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker. En daarom adviseert ze alle vrouwen die 
twijfelen om aan het onderzoek mee te doen: laat je borsten controleren.

MS Collecteweek 
Op maandag 23 november gaat de 
MS Collecteweek van start. Het is 
een hele uitdaging voor de collec-
tanten om in dit jaargetijde, waarin 
het vroeg donker is en het flink kan 
regenen, langs de deuren te gaan.

Laat u de collectant niet in de kou staan?
Elke MS-collectant kan zich legitime-
ren. Het Nationaal MS Fonds is te her-
kennen aan het oranje vlinderlogo. 
Wie de collectant mist, kan uiteraard 
ook een gift overmaken op giro 5057.
Ook kunt u zich nog steeds aanmel-
den als collectant. Neem contact op 
met het Nationaal MS Fonds, 010-
5919839, info@nationaalmsfonds.nl.
www.nationaalmsfonds.nl

Acupunctuur effectief bij stress, 
burn-out, angst en depressie
Van 16 tot en met 20 november vindt de Week van de Werkstress plaats. 
Minister Asscher van Sociale Zaken wil samen met werkgevers en werkne-
mers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. 
 

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur 
in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak goed bij heel uiteen-
lopende pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl
Deze column verschijnt iedere twee weken.

Dokter Lieveld vertelt...

Een derde van het ziekteverzuim wordt 
veroorzaakt door werkstress. Daarmee 
is stress op het werk het grootste be-
roepsrisico in ons land. Zo’n 900.000 
werkenden hebben daadwerkelijke 
burn-outklachten. De gemiddelde ver-
zuimduur in geval van een vastgestel-
de burn-out bedraagt 189 dagen. Jam-
mer genoeg herkennen mensen 
signalen zoals slapeloosheid, aanhou-
dende hoofdpijn of oververmoeidheid 
vaak niet of niet op tijd. 
Ook zieken en ouderen hebben last 
van stress, rouw, depressie of burn-out. 
Bij veel ouderen veroorzaakt het verlies 
van hun dierbaren en van hun eigen 
gezondheid en vitaliteit dikwijls stress. 
Gelukkig kan acupunctuur dan veel 
betekenen. 
 
Zoals bij mijn patiënt Frank (gefin-
geerde naam). Frank is acteur en een 
van de miljoen ZZP’ers in Nederland: 
zelfstandigen zonder personeel. Hij 
werkt in commerciële en manage-
ment-trainingen. Hij speelt in rollen-
spellen de lastige of moeilijke klant, 
medewerker of baas. Zijn omzet is 
door de crisis met 35% afgenomen. 

Frank maakte zich zorgen en werd 
angstiger. Hij sliep slecht en vond het 
lastig zich te concentreren. Verder leek 
het alsof de angst voor wat er mogelijk 
verder voor naars zou kunnen gebeu-
ren hem verlamde. Angstscenario’s 
belemmerden hem om slimme plan-
netjes te bedenken en om gewoon-
weg in actie te komen. 
 
Sinds ik hem behandelde, is hij beter 
gaan slapen. Alleen al daardoor kan hij 

zich beter concentreren en heeft hij 
meer energie om te ondernemen. 
Daarnaast vertelde Frank dat hij min-
der angstig is en dat hij de toekomst 
positiever tegemoet ziet. Hierdoor is hij 
actiever geworden. Hij heeft contacten 
die hij had laten verwateren weer op-
gepakt. Daardoor haalde hij twee grote 
opdrachten binnen. Frank zit nu in een 
opwaartse spiraal: heel mooi!
 
Onafhankelijke westerse wetenschap-
pers ontdekten dat acupunctuur de 
productie van bepaalde stofjes (be-
paalde neurotransmitters en enzy-
men) in de hersenen stimuleert. Deze 
stofjes hebben een belangrijke functie 
bij het verminderen van pijnen en ont-
stekingen en het verbeteren van onze 
stemming. De WHO adviseert acu-
punctuur dan ook bij meer dan 100 
aandoeningen, o.a. bij stressklachten, 
slapeloosheid, hoofdpijn, angsten en 
depressie.

Zeer geslaagde BOA informatieavond 
over testamentaire regelingen
Donderdagavond 12 november is door Buurtvereniging Omgeving Andries-
plein (BOA) de derde in een serie van vier informatieavonden georganiseerd.

Deze avond, met als gastspreker nota-
ris mr. Tjeard Fokkema, stond volledig 
in het teken van testamentaire regelin-
gen. Zijn heldere presentatie gaf de 
meer dan 50 geïnteresseerden een 
duidelijk beeld in de recentelijk gewij-
zigde situaties over vererving, situa-
ties over het eigen woningbezit en de 
mogelijke financiële consequenties 
van niet alles optimaal geregeld te 
hebben. Voor menig bezoeker was de 
ontvangen informatie aanleiding toch 
zijn/haar reeds lange tijd geleden vast-

gelegde testament etc. te gaan laten 
toetsen. Dus al met al een uiterst leer-
zame avond.
Op 10 december aanstaande organi-
seert de buurtvereniging de vierde 
BOA-informatieavond. Deze zal in 
het teken staan van o.a. de WMO-re-
gelingen. Hiervoor hebben het CMD 
(= Centrum Maatschappelijke Deel-
name) en de stichting LEV-groep hun 
medewerking toegezegd. Zie voor na-
dere informatie de publicaties in de 
komende weken.
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Volleybal

Pusphaira VR3 - EMK VR1 1-0
Door Jacques Ribot

Het damesteam van EMK hoopte weer te kunnen stunten tegen de studenten 
van Pusphaira. Na vier partijen winst uit vijf wedstrijden heeft men de smaak te 
pakken. EMK moest met pech afrekenen in de eerste helft. Elke Jansen op de 
Haar ging al in de 8e minuut naar de kant met pijnklachten. In de 16e minuut 
moest Micky Bushoff het veld verlaten met een kapotte schoen (werd gerepa-
reerd met tape en haarelastieken). Het was vooral keepster Manon van de Wiel 
van EMK die aan het werk moest en dat voortreffelijk deed. In de 20e minuut 
ging een schot van Pusphaira net naast de goal van EMK. Pas naar het einde toe 
van de eerste helft kreeg EMK een paar kansen met een schot van Imre van Leeu-
wen dat net naast ging (32e minuut) en een paar hoekschoppen voor rust. Na de 
thee toonde het team van EMK een dadendrang om te scoren. Zo zag men scho-
ten van Lieke Weijnen in de 51e, 56e, en 60e minuut. Tussendoor moest Manon 
tot twee keer toe een redding brengen voor EMK. De spanning liep op tegen het 
einde van de wedstrijd. EMK probeerde de winst binnen te halen met acties van 
Mandy van Hasselt (net naast in de 73e minuut), Lieke Weijnen (over de goal in 
80e minuut), Juliette Beekmans (alleen naar de goal, maar gestuit in de 87e mi-
nuut) en opeenvolgende hoekschoppen in de 88e minuut. Helaas voor EMK was 
het Pusphaira die aan het langste eind trok en scoorde in blessuretijd (92e mi-
nuut). Het is duidelijk dat de goede uitslagen van EMK VR1 te danken zijn aan 
een zeer sterke verdediging (slechts 5 doelpunten tegen in 6 wedstrijden). De 
volgende tegenstander in de competitie is de koploper RPC VR1 (zondag 29 no-
vember 13.00 uur op het sportpark Wettenseind). 

Zwemmers Z&PV Nuenen kijken omhoog
Door Marie-Louise Kardol

Begin oktober eindigde de zwemmers van Z&PV Nuenen bij de eerste ron-
de van de A-competitie op een 10e plaats. Een prima resultaat, maar uiter-
aard een plek die de ploeg in de loop van het seizoen wil gaan verbeteren. 
De eerste kans daarvoor was afgelopen zondag, tijdens de 2e ronde in Til-
burg. Met 86 persoonlijke records, 21 eerste plaatsen en een score die ruim 
100 seconden sneller was dan vorig jaar voldeed de ploeg ruim aan de op-
dracht en steeg 2 plaatsen naar plek 8.

Rikken bij de Supportersclub  
RKSV Nuenen 

Good old Noud 
Leenders voor de 
2e maal winnaar
Afgelopen vrijdag vond weer de 
wekelijkse rik avond plaats bij de 
supportersclub RKSV Nuenen, had-
den wij vorige uitgaven nog te ma-
ken met een grote opkomst deze 
week was die opkomst aan de ma-
gere kant maar het was er niet min-
der gezellig om.

Voor de pauze was het Antoon Hurk-
mans die met een straatlengte voor-
sprong de leiding nam en met een score 
van 94 punten ruim aan kop ging. Na 
de pauze en een nieuwe tafel indeling 
was het tot het laatst spannend wie met 
de hoofd prijs aan de haal zou gaan. Tot 
op het laatst werd er fel gestreden voor 
elk punt en het was uiteindelijk Noud 
Leenders die met twee punten meer 
nipt de eerste prijs in de wacht wist te 
slepen voor Antoon Hurkmans, die 
met 92 punten uit de eerste ronde eer-
vol tweede werd. Dat het tot het laatst 
spannend was bleek uit het kleine ver-
schil in punten namelijk zes, tussen de 
nummers een en vier.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Ruud Vogels. 

Uitslag vrijdag 13 november 2015 
 1 Noud Leenders  96 punten
 2 Antoon Hurkmans  94 punten
 3 Nico van de Linden  92 punten
 4 Wil Marguenie  90 punten
 5 Hans de Vries  53 punten
 6 Willy van den Heuvel 51 punten
 7 Gerard van Orsouw  51 punten
 8 Nelly de Louw  47 punten
 9 Thea Elbers  45 punten
10 Gerard Sanders 43 punten

Vrijdag 20 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 allen zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Individueel waren er stevig wat succes-
sen te melden. Zo wist Jelmer North 
zijn 1e limiet voor de NJJK van januari 
2016 binnen te halen. Op de 200m wis-
selslag bracht hij zijn PR omlaag van 
2.47.45 naar 2.32.45. In een spannende 
strijd klopt hij daarbij zijn clubgenoten 
Milan Meurs en Bram Zwetsloot die 
volgende keer nog net iets harder moe-
ten voor de limiet van 2.33.34.
Milan en Bram eindigden op de 
100vrij wel voor Jelmer, waarbij Milan 
met 59.74 voor het eerst onder de mi-
nuut zwom en dus een taart van de 
trainer verdiende. Deze prijs staat bij 
de dames op een tijd onder de 1.05 en 
dus werd taart nummer 2 verdiend 
door Lot Sauren die met 1.04.46 aan 

die eis voldeed. Daarnaast was er nog 
een NJJK limiet voor Merel Phaff op 
de 200rug, want met 2.26.19 bleef ze 
ruim onder de benodigde 2.29.50.
Voor de Regionale Sprint Kampioen-
schappen was het raak voor Bart Cooy-
mans op de 50vlinder en 50school. Met 
29.90 en 33.22 dook hij onder de ge-
vraagde 30.00 en 34.00. Op de 50rug 
zorgde Flore Meulendijks met 42.47 dat 
ze aan de RSK mee mag doen, Jelmer 
deed hetzelfde met 30.52 op de 50vrij. 
Bart kwam verder ook tot 2 limieten 
voor de Brabantse Winter Kampioen-
schappen, op de 200wissel en 100vlin-
der. Op die laatste afstand krijgt hij 
daarbij gezelschap van Alexander Nijst, 
want ook hij plaatste zich voor de BWK.

In de eerste klasse van het district zijn 
vijf teams die aanspraak maken op het 
kampioenschap; Hellas uit Sittard, de 
Rog uit Weert, Zeester uit Uden, Nue-
nen en Merlet uit Cuijck. Tegen deze 
laatste moest Nuenen afgelopen zater-
dag in het altijd hectische Zwembad 
de Kwel in Limburg spelen. 
Merlet speelde zoals verwacht; erg fy-
siek en opgezweept door een enthou-
siast publiek. Nuenen wist in het 1e 
partje de kalmte te bewaren en met 0-3 

werd de basis gelegd voor een overwin-
ning. Even dreigde de ploeg uit Cuijck 
de overhand te krijgen maar mede 
dankzij uitstekend verdedigend spel 
van Mart Vermeulen en prima keepers 
werk van Eddy Wielders lukte het Mer-
let niet om de wedstrijd te keren. On-
danks een paar missers uit prima 
kansen wist Nuenen met 3-5 te winnen. 
Komende zondag staat de topper tegen 
Hellas op het programma. Dat belooft 
wederom een spektakel te worden.

De overwinning van Nuenen kwam tot stand door team work.

Bekerwinst van dames Nuvo’68 
tegen Vc Verrekijker 3-2
Door Susan van de Ven

Zondag 8 november speelden de dames van Nuvo’68 in de eerste ronde van de 
districtsbeker tegen Vc Verrekijker uit Oirschot. Het leverde een twee uur durend 
gevecht op waarbij Nuvo’68 in vijf sets uiteindelijk aan het langste eind trok.

De dames van Nuvo’68 begonnen de 
wedstrijd voortvarend. Een lange ser-
viceserie van Mariska de Greef zorgde 
voor een comfortabele voorsprong die 
eenvoudig tot het einde van de set 
werd vastgehouden, 25-15. 
In de tweede set was de wedstrijd ge-
lijkwaardiger. Nuvo’68 had moeite met 
scoren en Verrekijker bood meer te-
genstand. In een spannende slotfase 
ging de setwinst met 25-23 naar Verre-
kijker. Deze teleurstelling speelde Nu-
vo’68 ook parten in de derde set die in 
korte tijd met 25-14 ook verloren werd.
In de vierde set bleken de dames over 
een flinke portie veerkracht te beschik-
ken. Met nieuwe energie werd er ge-
streden voor de laatste kans om in de 
wedstrijd te blijven. Aanvallend was 
Nuvo’68 de bovenliggende partij maar 
ze bleven moeite houden om de bal bij 
Verrekijker op de grond te krijgen. In de 

spannende slotfase kreeg Verrekijker 
drie matchpoints die ze niet wisten te 
verzilveren. Uiteindelijk werd de set 
met 30-28 gewonnen door de Nuenen-
se dames. Een vijfde set tot 15 punten 
moest dus de beslissing brengen. Verre-
kijker nam snel een 5-1 voorsprong. 
Maar gedurende de set kwam Nuvo’68 
langzaam weer dichterbij. Op 14-13 
kreeg Verrekijker hun vierde match-
point van de wedstrijd maar een mooie 
driemeter-aanval van Sanne van de Ven 
bracht de twee teams weer op gelijke 
hoogte. Het eerste matchpoint voor de 
dames van Nuvo’68 was wel meteen 
raak. Met 16-14 werd de vijfde set en 
daarmee de wedstrijd gewonnen.
De komende weken speelt Nuvo’68 
twee uitwedstrijden. De eerstvolgende 
thuiswedstrijd van Nuvo’68 dames 1 is 
op zaterdag 28 november om 16.00u 
tegen Bladel.

SJO Juventud presenteert 
Sint's Surpriseparty
Sinterklaas is weer in Nederland en dan brengt hij met zijn Pieten ook altijd 
een bezoek aan SJO Juventud, op vrijdagavond 27 november. Vorig jaar 
werd de kantine omgetoverd tot een heus piratenhol, maar helaas..... de 
boot is toen verdwaald geraakt.

Dit jaar hebben alle kinderen die hier-
voor uitgenodigd zijn, een geheimzin-
nige envelop met daaraan een ballon 
ontvangen. Aan de ballon zat een en-
velop met daarin een brief dat de Pie-
ten in het diepste geheim aan het werk 
zijn aan een verrassing voor Sinter-
klaas. Maar wat deze verrassing is, dat 
stond er niet in. Wel was duidelijk dat 
het een groot feest zou worden. De 
jeugdcommissie heeft namelijk weer 
allerlei spelletjes en opdrachten be-
dacht rondom het thema FEEST! Dan-

sen, zingen, spelletjes doen, snoepen, 
drinken, kliederen...... kortom alles 
wat er bij een feest hoort! Het feest is 
van 18.00 uur tot 21.00 uur in de voet-
balkantine van RKGSV Gerwen.
Misschien heeft Sinterklaas voor alle 
kinderen ook een cadeautje bij… Mis 
het feest niet. Houdt daarom ogen en 
oren open want stukje bij beetje wordt 
de verrassing steeds meer onthuld! 
Voor vragen of meer informatie mail 
naar Sjors Driessen: jeugdactiviteiten-
juventud@outlook.com.

10e Rik seizoen  
bij NKV start   
20 november
Bij de Nuenense Korfbal Vereniging 
(NKV) start op vrijdag 20 november 
het tiende rik seizoen. Naast het be-
oefenen van de korfbalsport ken-
merkt NKV zich ook als een vereniging 
met vele leuke nevenactiviteiten. 

Het rik seizoen bestaat uit acht avon-
den, waarbij de resultaten van de vijf 
beste avonden worden meegeteld 
voor de finale. Iedereen die het leuk 
vindt om te rikken waarbij een goed 
gesprek en een lolletje op zijn tijd ook 
tot de mogelijkheden behoort is van 
harte welkom. 

Er wordt dit seizoen gerikt op de 
volgende avonden:
20 november 2015, 4 en 18 december 
2015, 8 en 22 januari 2016, 12 en 26 fe-
bruari 2016, 11 maart 2016.

Iedere avond start om 20.00 uur en 
speelt zich af in het gezellige clubhuis 
van NKV. Het clubhuis is gevestigd op 
sportpark Wettenseind in Nuenen. 
Geen lid van NKV, u bent toch van har-
te welkom. De entree bedraagt € 1,50 
en dat is inclusief een kopje koffie.
Wilt u meer weten over NKV, bezoek 
dan de website www.nkvkorfbal.nl of 
kom in november eens binnenlopen in 
de Hongerman op een donderdagse 
trainingsavond.

Voetbal Waterpolo

Zwemmen

SPORT

Rikken

RKGSV dames verliezen 
onverdiend van koploper RPC
Vandaag stond de spannende wedstrijd tegen koploper RPC op het pro-
gramma. RPC had tot nu toe nog alles gewonnen en in 7 wedstrijden 44 
keer gescoord en maar 2 doelpunten tegen. De weersomstandigheden wa-
ren niet ideaal. Veel wind en erg veel regen zorgde wel voor een spektakel-
stuk. We wisten dat we geconcentreerd aan de wedstrijd moesten beginnen 
want we hadden expres gekozen om met tegenwind te beginnen. 

Dit verliep anders dan gepland want 
de 1-0 lag er al binnen de minuut in. 
Het eerste kwartier werd er ook alleen 
maar op de helft van RKGSV gespeeld, 
mede door goed verdedigend werk 
van Nienke v. Bergen en Mandy Stoop. 
De eerste kans voor RKGSV kwam in 
de 18de minuut, Bo Meijers schoot 
raak alleen ze stond helaas net buiten-
spel. Nog maar 2 minuten later was 
het wel raak. Uit een corner kwam de 
bal voor de voeten van Tess Hendrikx 
die haar eerste doelpunt uit haar carri-
ère maakte en het stond weer gelijk 
1-1. RKGSV was 2 minuten niet bij de 
les na de gelijkmaker en dit resulteer-
de meteen in de 2-1 en 3-1. De wind 
speelde hierin ook zeker parten. 
In de 35ste minuut komt RKGSV op 
een nog grotere achterstand. De 4-1 
wordt gemaakt nadat een speelster van 
RKGSV door het midden wilde uitver-
dedigen en zonder na te denken schoot 
de speelster van RPC de bal tegen de 
touwen. De slecht leidende scheids-
rechter floot voor de rust en RKGSV 
had 15 minuten de tijd om een strijd-
plan te maken voor de 2de helft. 

Het eerste kwartier in de 2de helft is het 
spelbeeld precies andersom, RKGSV 
zocht nadrukkelijk de aansluiting maar 
had het geluk niet aan hun zijde. Een 
goede pass van Bo Meijers op Karlijn 
Janssen die niet aarzelde en zij schoof de 
4-2 binnen. Helaas ook nu weer was het 
binnen een minuut raak aan de andere 
kant 5-2. De dames van RKGSV gaven 
niet op want ze voelden dat hier mini-
maal een punt gehaald kon worden on-
danks de tussenstand van 5-2. In de 
73ste minuut was het wederom Karlijn 
Janssen die wist te scoren. De scheids-
rechter vergat meerdere keren te fluiten 
voor overtredingen op de dames van 
RKGSV en floot regelmatig in het voor-
deel van RPC. Ondanks dit ging RKGSV 
voor de 5-4 die er in de 82ste minuut 
ook kwam. De scheids fluit helaas 4 mi-
nuten te vroeg af waardoor de dames 
geen kans meer kregen op de 5-5. De 
eerste helft snel vergeten en door bordu-
ren op de geweldige 2de helft. Rest mij 
nog alle supporters te bedanken die met 
dit hondenweer toch de moeite namen 
om te komen kijken. Volgende week om 
9.45 uur uit tegen Wodan.

Z&PV Nuenen heren 1 op koers voor kampioenschap

Merlet - Z&PV Nuenen 3-5
Door Marcel Vermeulen

Het eerste heren team van Nuenen waterpolo wist de uitwedstrijd tegen 
Merlet, een van de toppers van de eerste klasse, te winnen.
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RKVV Nederwetten
Zaterdag 21 november
Vet: RKGSV - Nederwetten   .  .  .  . 15 .00
Zondag 22 november
RPC 5 - Nederwetten 2   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nederwetten 4 - Dommelen 6  . 12 .00
Bladella Da1 - Nederwetten Da1  . 9 .45
Nederwetten Da2 - Puspharia Da3 10 .00

EMK
Donderdag 19 november
EMK 4 - Tongelre 2    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .45
Zondag 22 november 
EMK 1 - Nuenen 2    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
WODAN 10 - EMK 6    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

RKSV Nuenen
Zaterdag 21 november
Jong FC Twente - Nuenen VR1  . 17 .00 
Nuenen VE1 - Braakhuizen VE1 16 .15 
Zondag 22 november
Nuenen 6 - UNA 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 8 - SBC 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen 9 - Brabantia 9  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00 
Nuenen VR3 - Best Vooruit VR1 10 .00 

RKGSV Gerwen
Zaterdag 21 november
RKGSV VE1 - Nederwetten VE1  . 16 .00
Zondag 22 november
RKGSV 2 - De Raven 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - HSE 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Pusphaira 7 - RKGSV 4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
WODAN VR1 - RKGSV VR1   .  .  .  .  .  . 9 .45

NKV Korfbal
Zaterdag 22 november
Tilburg 3 - NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
BMC 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 .30

Nuenen verliest van Geldrop 1-3
Door John van den Elsen

Geldrop brengt Nuenen de eerste nederlaag van het seizoen toe. De gasten 
waren op alle fronten sterker dan Nuenen en wonnen daarom verdiend, on-
der grote publieke belangstelling die onder miserabele weersomstandig-
heden massaal op het duel waren afgekomen. 

RKGSV - RKPVV 3-1
RKGSV was in de begin fase de bovenliggende partij. Dit resulteerde in de 
eerste tien minuten van de wedstrijd tot 2 kleine kansen. Een snelle ingooi 
in de 5de minuut werd breed gelegd door Menno Vos maar Michel Klaasen 
kon er net niet zijn voet tegenaan zetten. In de 9 de minuut was het Tim v. 
Berlo die zijn hoofd net niet tegen de bal kon krijgen om de openingstref-
fer te maken. 

Hierna kwam er een periode waarin 
RKGSV moeite had om een groen 
shirt te vinden, veel onnodig balverlies 
werd er geleden waardoor RKPVV in 
de wedstrijd bleef. Het vizier van 
RKGSV stond ook niet helemaal goed, 
zo belande een vrije trap vanaf 17 me-
ter in de pannakooi en kon de keeper 
een aantal keer makkelijk redding 
brengen op de schoten die gelost wer-
den op zijn goal. De eerste de beste 
counter in de 33ste minuut van 
RKPVV was meteen raak. Nadat een 
speler op het middenveld een blok zet-
te waar niet voor gefloten werd kon de 
RKPVV middenvelder vrij richting 
Bram vd Sande, hij rondde met een 
stift keurig af 0-1. Tot de rust gebeur-
de er weinig meer.
Walter v. Kuringen kwam er in de rust 
in voor Tom v.d. Berk en de trainer ha-
merde nogmaals op de aanwijzingen 
die vooraf al waren verteld. De eerste 
10 minuten in de 2de helft speelde 
RKGSV te gehaast en wilde te snel de 
gelijkmaker maken. Hieruit ontstond 

in de 5de minuut van de 2de helft wat 
later bleek 1 van de spaarzame coun-
ters van RKPVV. Deze werd overigens 
hoog overgeschoten. In de 65 ste mi-
nuut was daar dan eindelijk de ver-
diende gelijkmaker. Uit een corner 
werd er hands gemaakt in de 16 meter 
wat resulteerde in een terechte penal-
ty die door Mike v.d. Berk hard en 
zelfverzekerd tegen de touwen werd 
geschoten. 1-1. Michel Klaassen werd 
meteen vervangen door Klaas v. Krie-
ken die na een blessure weer terug-
keerde. In de 72 ste minuut was daar 
de laatste wissel aan Gerwense zijde, 
Tim v. Berlo ging eraf en Rik v. Dael 
kwam erin. 
In de laatste 10 minuten van de wed-
strijd was het RKGSV wat aandrong. 
RKPVV was mede door het zeer zwa-
re veld moegestreden en hier probeer-
de de groenwitten van te profiteren. 
Uiteindelijk kwam de bevrijdende 
treffer in de 85ste minuut. Na een lan-
ge bal van Nick de Loo die over de ver-
dediger heen viel, was het Mike v.d. 
Berk die niet zelfzuchtig was maar de 
bal breed legde voor de topscoorder 
van RKGSV. Klaas v Krieken faalde 
niet en zo stond de verdiende voor-
sprong toch nog op het scorebord. 
RKPVV probeerde nog wel iets maar 
dit resulteerde niet meer in gevaar 
voor de goal van Bram v.d. Sande. Wel 
lieten ze achterin erg veel ruimte 
waardoor Gerwen ook nog de 3-1 kon 
scoren. Na een onderschepping op het 
middenveld van man of the match 
Joey v.d. Berk kon hij vrij doorlopen 
en de bal breed leggen op de meegelo-
pen Rik v. Dael die de bal binnen wist 
te schuiven. Na het fluitsignaal was 
het nog lang onrustig op de Polder 
door de belangrijke 3 punten en mede 
door het Novemberfest dat was geor-
ganiseerd door RKGSV 3. 

De bezoekers lieten zich direct gelden 
zodat Danilo Verus al in het begin 
twee doelpogingen van Geldrop aan-
vallers moest verijdelen. Het was met 
name de linkerspits Nick Kuylaars die 
enkele keren gevaarlijk door de defen-
sie sneed. Na een kwartier kwam Nue-
nen beter in de wedstrijd. Sjaak 
Egmond kwam kansrijk voor Geldrop 
keeper Joeri Verhappen maar werd te 
zwaar gehinderd waarna de bal naast 
het doel verdween. Kort hierna kreeg 
Noël Jansen zijn schoeisel niet goed 
tegen de bal zodat ook die mogelijk-
heid op niets uitdraaide. Sander Eg-
mond tenslotte schoot de bal juist 
voorlangs. Op slag van rust maakte 
Max Verkuijl een overtreding op Nick 
Kuylaars. Voor arbiter Hermus zat er 
niets anders op dan een elfmeter te ge-
ven. Nick Kuylaars wist er wel raad 
men en bracht de stand op 0-1.

Na rust leek Nuenen feller te spelen 
zonder dat het vooralsnog tot doelrij-
pe kansen kwam. Bij de thuisclub wa-
ren te veel spelers die een off day 
hadden. Geldrop daarentegen bleef 
gevaarlijk. Eerst kwam Nuenen nog 
goed weg doordat een schot van Ben 

Bruisten via Luuk Tielemans op de lat 
belandde. In de 69ste minuut echter 
maakte dezelfde Bruisten er 0-2 van. 
Nuenen probeerde er nog van alles 
aan te doen om een beter resultaat te 
behalen. Zelfs aanvoerder Ruud Jan-
sen ging herhaaldelijk naar voren en 
zou bijna scoren. Zijn prima stiftje 
werd op de doellijn door een Geldrop 
verdediger weggehaald. Kort hierna 
scoorde Nuenen dan eindelijk, na een 
combinatie door het centrum tussen 
Noel Jansen en Sander Egmond scoor-
de laatstgenoemde de 1-2. De Nuenen 
aanhang hoopte op een slotoffensief 
van de groen-witten maar het doel-
punt viel aan de andere kant. Na een 
uitbraak scoorde Joep Zweegers de 
1-3. Het betekende een teleurstellend 
einde van de derby die verdiend door 
Geldrop werd gewonnen.
Voor Nuenen betekende de uitslag het 
einde aan een reeks uistekende resul-
taten. Komende week kan de selectie 
van Miguel van den Dungen aantonen 
of de uitslag tegen Geldrop slechts een 
misstap is. Nuenen gaat dan op be-
zoek bij RKKSV uit Rosmalen in de 
derde ronde van de KNVB beker voor 
amateurs.  

Geldrop scoort uit een penalty 0-1 (foto John van den Elsen).

EMK - Woenselse Boys 1 - 1
Door Jacques Ribot

Aan het begin van de wedstrijd werd één minuut stilte gehouden ter nage-
dachtenis van de daags tevoren overleden John Smolders (61), jarenlang 
penningmeester van de Woenselse Boys. John woonde op het Eeneind en 
had ook verbindingen met EMK. 

Nederwetten haalt uit

LSV - Nederwetten 1-8
Door Leo Evers

Nederwetten leverde afgelopen zondag een prima wedstrijd af tegen LSV 
uit Lennisheuvel. In stormachtig weer was het ook een stormachtig begin 
van de wedstrijd. 

Regen en wind speelden een rol in de-
ze wedstrijd. EMK begon fel aan de 
wedstrijd en had in het eerste kwartier 
meerdere kansen om te scoren. Vooral 
de rushes op rechts door Geert-Jan 
Kemperman leverden kansen op voor 
EMK. Een doelpunt kwam er in de 9e 
minuut toen Tommie van Elst star-
tend vanaf de middellijn oog in oog 
kwam met keeper Koudijs en niet faal-
de (1-0). Achteraf gezien had EMK de 
wedstrijd kunnen beslissen in het be-
gin. Woenselse Boys herpakten zich 
en bleken meerdere keren voor ge-
vaarlijke situaties te zorgen voor de 
goal van EMK. De gelijkmaker kwam 
niet zo maar uit de lucht vallen. Ge-
pruts op links op het middenveld van 
EMK werd handig uitgebuit door de 
tegenstanders die de vrijstaande Nev-
zat Demirel vonden op de flank aan de 
andere kant. Hij faalde niet en pas-
seerde doelman Edwin Cuppen in de 
korte hoek (1-1). Enkele minuten later 

behoedde Cuppen zijn team voor een 
achterstand met een goede save. 
Gaandeweg werd het spel van beide 
teams minder in kwaliteit en men no-
teerde meer missers door de weers-
omstandigheden en de vermoeidheid 
van de spelers. 

Na de rust probeerden beide teams de 
overwinning naar zich toe te trekken. 
Eerst was er een geweldige redding 
nodig van doelman Cuppen in de 49e 
minuut. De druk werd opgevoerd 
door EMK, maar er kwamen niet veel 
kansen. De ingevallen Sem van den 
Dungen (17 jaar) kreeg in de 77e mi-
nuut een kans om EMK op voor-
sprong te brengen, maar zijn 
geplaatste schot in de verre hoek kon 
door keeper Juri Koudijs worden ge-
pakt. Al met al een einduitslag waar-
mee iedereen tevreden was gezien het 
spelbeeld. Scheidsrechter Roy Mani-
chand had geen moeilijke middag. 

Geert-Jan Kemperman in volle actie op de rechter flank.

Na 1 minuut speelde Bart Sengers, die 
na een langdurige afwezigheid vanwe-
ge een blessure weer in de basis stond, 
de bal naar Arne Raaijmakers die van-
af rechts de bal in de linkerhelft van 
het doel pegelde. 0-1. Nederwetten   
bleef druk uitoefenen waardoor het 
kans na kans creëerde om de score 
snel verder op te voeren. In de 16e mi-
nuut speelde Toon van Rooij de bal 
naar Chris ‘assist’ van de Biggelaar die 
een bal op maat gaf naar Tom Raaij-
makers die de bal diagonaal achter 
keeper van Bijnen binnen knikte. 0-2.
Verrassend genoeg had trainer Wou-
terse, Tom van centrale verdediger 
naar de spits positie verkast en dat 
bleek in ieder geval in deze wedstrijd 
een goede zet. Het duurde tot de 38e 
minuut voordat Nederwetten de score 
kon uitbreiden. Ben van der Bruggen 
speelde zich knap vrij en legde de bal 
af naar Toon van Rooij die de keeper 
omspeelde en de 0-3 op het scorebord 
liet aantekenen.
Na rust bleef Nederwetten goed com-
bineren en LSV bood hiertoe ook alle 
gelegenheid. In de 51e minuut was het 
wederom Ben van der Bruggen die 
zich knap vrijspeelde en met een dro-
ge knal de 0-4 scoorde. Na 60 minuten  

werd een aanval uit het boekje be-
kroond met een vijfde doelpunt. Over 
vier schijven, Chris, Ben, Arne en 
Toon belandde de bal voor de voeten 
van Tom Raaijmakers die de bal voor 
het intikken had. 0-5. 10 minuten later 
werd een vrije trap naar Hein Snellen 
van Vollenhoven gespeeld die de bal 
op maat voorzette naar Tom Raaijma-
kers die met een fraaie kopbal zijn der-
de van de middag maakte. 0-6. In de 
73e minuut soleerde Roy Sleegers 
door de verdediging van LSV en lepel-
de de bal in de rechterhoek. 0-6. Een 
voor Nederwetten prettige maar tot 
dusverre ongekende situatie. Via een 
vrije trap maakte LSV de 1-7 maar Ne-
derwetten sloot deze middag in stijl af 
nadat Tom Raaijmakers op een voor-
zet van Niek Evers zijn vierde van de 
middag liet aantekenen. Eindstand 
1-8. De traktatie op de overwinning 
van medespeler John van der Velden 
die sinds zaterdagavond als Prins 
Meccanico door het leven gaat smaakt 
naar meer. Nederwetten kan gaan ge-
nieten van deze verdiende overwin-
ning en kan zich op de trainingsarbeid 
gaan richten voor het eerstvolgende 
duel op 6 december uit tegen en in El-
sendorp.

NKV verliest van Klimop
Afgelopen zondag stond de tweede wedstrijd van de zaalcompetitie op het 
programma. Na een goede start van het zaalseizoen mocht NKV het nu op-
nemen tegen Klimop uit Asten, wat altijd een lastige tegenstander is voor 
de club uit Nuenen.

Met de voorkennis dat Klimop veel 
druk geeft op de ballijnen, was er bij de 
thuisploeg duidelijk gemaakt dat er veel 
beweging in het spel moest zijn, en dat 
er ruimtelijk gespeeld moest worden 
om dit te omzeilen. Daarnaast was het 
belangrijk dat NKV de tegenstander 
meteen aanvallend onder druk zou zet-
ten waardoor er van dichtbij tot schot 
gekomen kon worden.   In het begin 
van de wedstrijd scoorde NKV middels 
een afstandsschot en nam met 1-0 de 
leiding. Klimop scoorde kort daarna de 
1-1. Na een matige start stond er na 8 
minuten pas een 2-2 op het score-
bord.  Hierna nam Klimop het initiatief 
en scoorde 2 maal 2-4. NKV kwam te-
rug tot 1 doelpunt verschil via een 
doorloopbal 3-4. Vervolgens volgde er 
een periode waarin de thuisploeg geen 
antwoord had op het aanvalsspel van 
Klimop, waardoor zij twee of meerdere 
keren de bal rond konden spelen met 
als gevolg dat de verdedigers van NKV 
steeds meer onder druk kwamen te 
staan. In deze fase kon Klimop echter 
steeds meer in hun spel komen, en ge-

makkelijk uit lopen naar 6-10.   In de 
rust werd er aangegeven dat het be-
langrijk is dat NKV de aanval van Klim-
op eruit moest halen, en verdedigend 
de druk hierop moest verhogen. Aan-
vallend was het zaak dat NKV de re-
bound goed neer ging zetten en het 
schot uitstelde, vanwege de zakkende 
spelers van Klimop. Na rust trof NKV 
een gretiger Klimop aan die het NKV 
verdedigend lastiger wist te maken, 
waardoor NKV niet meer lekker tot 
schot kon komen. Helaas kon Klimop 
steeds verder uitlopen, en bleek Klimop 
de gehele tweede helft de bovenliggen-
de partij te zijn. Dit resulteerde dan ook 
in een ruim verlies voor NKV 10-21. 

Bridgeclub Overdwars 
vraagt leden
Bridgeclub Overdwars (speelt in ‘de 
Bakkerij’ op het Eeneind te Nuenen) is 
een club waar je je thuis voelt. De 
mensen zijn open en vriendelijk en 
men helpt je graag verder om prettig 
mee te kunnen doen. Men speelt op de 
donderdagavond van 20.00 uur tot 
23.00 uur. Er is nog ruimte voor nieu-
we leden en u bent van harte welkom.
U kunt zich telefonisch aanmelden op 
nummer 040-2836776.

Country dansen  
in Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dit gebeurt op zaterdagavond 21 no-
vember. We dansen in de grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Alle popu-
laire line- en partnerdansen worden zo-
als altijd keurig achter elkaar gezet door 
onze eigen Country-DJ Henk. De na-
druk ligt hierbij op echte country mu-
ziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang: 20.00 uur, 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lies-
hout. Email: info@blacklonghorn.nl.
www.blacklonghorn.nl
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