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

APK €18,-

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

I.v.m. Kerstavond en 
Oudjaarsdag verschijnt 

ROND DE LINDE 
in beide weken 
op woensdag 

23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel 
en advertenties 

is maandag 
voor 12.00 uur.

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Willem en Ria 
Lenting 50 jaar 
getrouwd

De 
avonturenserie 
van Ko Cadeau

Gerwen live 
hoe een feestje 
gevierd moet 
worden

Dwèrsdebuut      
C.V. De Dwèrsklippels
Zaterdag 28 november is het eindelijk weer zover. C.V. De Dwèrsklippels 
onthult dan tijdens Het Dwèrsdebuut / Prinsenbal wie de nieuwe kartrek-
kers zullen zijn voor het Carnavalsseizoen 2015-2016! Om 11 over 11 zal op 
die avond de 59ste Prins of Prinses van De Dwèrsklippels op wederom spec-
taculaire wijze zijn of haar entree maken. 

Inmiddels gaan er al diverse namen 
rond van mogelijke kandidaten en zijn 
er nu ook weer enkele personen die 
toch wel weer zeker weten wie het 
gaat worden. Maar… laat je verrassen 
en kom allemaal naar Residentie Het 
Klooster aanstaande zaterdag 28 no-
vember 2015!
Natuurlijk zal op die avond, gezamen-
lijk met alle zusterverenigingen uit 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
eerst op gepaste wijze afscheid geno-
men worden van Prins Finanza en zijn 
adjudanten. Zij hebben het afgelopen 
carnaval op voortreffelijke wijze kleur 
gegeven aan een schitterend dorps-
feest. De avond begint om 20.11 uur en 
iedereen is van harte welkom in Resi-
dentie Het Klooster. De avond wordt 
opgeluisterd door Hofkapel De Blaos-
poepers en Nikita discoshow en diverse 
blaaskappelen. Zorg dat je erbij bent en 

getuige bent van een geweldige avond 
met verrassende wendingen, heerlijke 
live muziek en gezelligheid.

Voor degene die nog niet zeker zijn van 
wie het wordt hier de 12 aanwijzingen:
1. Ze staan dicht bij het vuur. 
2. Hij heeft een uiltje gevangen.
3. Ze hebben het allemaal in de vin-

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

toch maar eens van een andere 
kant.

8. Ze doen ’t al jaren samen.
9. De haas is graag waar hij gewor-

pen is.
10. Het is nie anders.
11. Al het goeie in.
12. Geef nooit op.

Afvalweetje
 
Heeft de Sint uw huis dit jaar een be-
zoekje gebracht? Dan zit u misschien 
met dozen en tempex, een hele vracht. 
Weet dat u dit afval gratis  kunt bren-
gen bij de milieustraat. Dat geeft u lek-
ker snel een opgeruimd resultaat. 

Vierde editie Grand Gala des Prinses levert record bedrag op

‘Gewoon omdat ze het verdiend hebben’

Met z’n allen zijn ze aangeschoven aan 
de tafels die de vorige avond dienst de-
den aan een grote groep gasten tijdens 
het alweer vierde Grand Gala des 
Prinses, het tweejaarlijks goede doe-
len feest georganiseerd door de Oud 
Prinsen in Nuenen.
Alle gasten werden voorzien van 
drankjes en hapjes door de oud-prin-

sen en hun partners zelf en iedereen 
genoot zichtbaar met volle teugen van 
de optredens van Evi Schuts, Memory, 
Johnny Rosenberg en Marc Elbers. Al 
heel snel kwamen de voetjes van de 
vloer en werd het een onvergetelijke 
middag. Hiermee werd een van de 
doelen die de oud-prinsen zich stellen, 
gerealiseerd; door middel van het or-

Autoschade ?
Autoschade, links achter, tijdens Aller-
zielenconcert in de kerk in Nuenen? 
Bel dan s.v.p. 2448878. De eigenaar van 
de auto begrijpt waarschijnlijk waar 
het om gaat. Er is een auto geraakt en 
de veroorzaker kan de eigenaar daar-
van niet achterhalen. 

Loopfietsje gestolen
Wie heeft op maandag 16 november 
rond 17.30 uur in de Albert Heijn aan 
de Parkstraat in Nuenen een vrouw 
met een klein kindje de RODE LOOP-
FIETS met rode ‘Cars’bel en rood 
lampje van mijn zoontje zien stelen? 

Er zijn camerabeelden waar de vrouw 
met haar kindje duidelijk op te zien 
zijn maar helaas, deze beelden mogen 
niet worden vrijgegeven. De politie is 
van mening dat er te weinig aankno-
pingspunten zijn om de dader op te 
sporen!?! 
Wie heeft iets gezien of kan me hel-
pen om de loopfiets terug te vinden? 
Deze loopfiets heeft veel emotionele 
waarde. U kunt een emailbericht naar 
me sturen via vcsmichielsen@hot-
mail.com. Hartelijk dank voor uw me-
dewerking. Viola Michielsen.

Zo’n 275 mensen verzamelden zich afgelopen zondagmiddag in de grote 
tent bij de Collse Hoeve om zich een middag te laten verwennen. Verwen-
nen ‘gewoon’ omdat ze dit verdiend hebben of ‘gewoon’ een keertje nodig, 
omdat dat er in het dagelijks leven niet aanzit. 

ganiseren van een Gala, met optredens 
van zeer prominente gasten, zoals 
Glennis Grace en Xander de Buisonjé 
en de geweldige band Beethoven en 
het tijdens dit gala organiseren van een 
veiling, zoveel mogelijk geld inzame-
len om zoveel mogelijk mensen een 
extraatje te kunnen geven.
Dat dat extraatje gelukt is, werd aan 
het eind van de zaterdagavond be-
kend. Toen werden de cheques uitge-
reikt aan de voor deze editie uitgeko-
zen goede doelen, Stichting Leergeld 
en Wensambulance Brabant. Beiden 
ontvingen een cheque van 27.300 
euro, een record bedrag. Daarnaast 
was er ook een bedrag voor Dwèrs vur 
mekaar, een Nuenens initiatief om 
mensen die zelf geen carnaval kunnen 
vieren toch mee te laten doen. 

Inloopspreekuur 
Vragen zonder 
afspraak! 
Per 15 oktober kunt u elke don-
derdagochtend  tussen 09.00-
12.00 uur terecht bij het inloop-
spreekuur aan de Berg 22c. 

U kunt hier onder andere terecht 
voor ondersteuning bij het  invullen 
van formulieren, het lezen van lastige 
brieven, bij het zoeken naar woning 
en werk, informatie verstrekken over 
inkomensvoorzieningen binnen de 
gemeente Nuenen, hulp bij het aan-
vragen van uitkeringen, etc. 
Als u het spreekuur bezoekt, neem 
dan alle benodigde papieren mee 
die u denkt nodig te hebben! Som-
mige formulieren kunnen via de 
computer ingevuld worden. Ook 
hierbij kunt u door de medewerkers 
geholpen worden. Ook kunt u hen 
telefonisch bereiken op het num-
mer 040-283 16 75. Vraag dan aan 
de telefoniste naar een van de me-
dewerkers van het inloopspreekuur. 
Als u inwoner bent van de gemeen-
te Nuenen c.a. dan kunt u gratis 
van deze dienst gebruik maken.

Onthulling Beeld Aardappeleters 
en sluiten van Tijd Capsule
Vincent van Gogh ’s Aardappeleters komen terug in Nuenen, en u kan er 
voor de toekomst bijzijn.

Op woensdag 9 december om 19.00 
uur is het zover: dan is de officiële 
onthulling van het bronzen beeld, de 
Aardappeleters van Vincent van Gogh 
in het Park van Nuenen.
Het bronzen beeld van de Aardappel-
eters is er gekomen door een enthou-
siaste samenwerking en de financiële 
bijdrage van de Gemeente Nuenen, 
vele privé personen, het bedrijfsleven 
uit Nuenen en de regio, die  allen het  
initiatief van de werkgroep ‘Bronzen 
Beeld Aardappeleters’ ondersteunden.
Op de website aardappeleters.nu heb-
ben Nuenenaren hun naam kunnen 
vermelden. Deze website is nog open 
tot 1 december 2015 voor het plaatsen 

van uw naam, om daarna ingesloten 
te worden in de tijdcapsule welke 
wordt geplaatst in het bronzen beeld. 
In deze tijdcapsule zullen ook de vele 
pers publicaties, foto’s, video’s en in-
gezonden beeld- en tekstmateriaal 
worden bewaard. Honderd dertig jaar 
na nu mag de tijdcapsule worden ge-
opend en, dat geeft de inwoners van 
Nuenen in 2145 een inzicht over Nue-
nen van 2015 en de verschillende me-
ningen over het beeld.
Een Tijd Capsule met herinneringen 
voor de volgende generatie.
Het jaar 2015 is voor de gemeente 
Nuenen een bijzonder jaar. Precies 130 
jaar geleden schilderde Vincent van 
Gogh in Nuenen de aardappeleters. 
Dat moment is een Tijd Capsule op 
zich, waarover de hele wereld heden 
nog versteld staat van de artistieke 
schoonheid en innovatieve manier van 
schilderen. 
Op het moment dat Vincent de Aard-
appeleters schilderde was het hem niet 
bekend dat er 130 jaar later in het Bra-
bantse land zoveel erkenning was voor 
zijn werk. Peter Nagelkerke heeft voor 
Nuenen een unieke bronzen transitie 
gemaakt van de Nuenense Aardappel-
eters. Wanneer de Tijd Capsule op 2 
december gesloten wordt, bevat deze 
alle informatie die is aangeleverd. De 
informatie wordt digitaal vastgelegd.
Het vastleggen van uw naam en die van 
uw familieleden is volledig  gratis. Gaat 
u naar de website aardappeleters.nu
Digitale foto’s mag u verzenden naar  
foto@aardappeleters.nu
Vincent van Gogh was minder bekend 
zonder Nuenen, Nuenenaren worden 
bekend door Vincent van Gogh



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

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

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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COLLECTE
In de week van 29 november t/m 5 december wordt gecollecteerd door 
St. Leger des Heils Fondsenwerving.

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

Asfaltonderhoud diverse wegen in Nuenen
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente Nue-
nen de komende week werkzaamheden uitvoeren aan de volgende 
wegen:
•	 Fietspad	Smits	van	Oyenlaan	is	bijna	gereed,	behalve	de	deklaag.	

Deze deklaag van rood asfalt wordt begin 2016 aangebracht in 
verband met het weer.

•	 Fietspad	Hemelsepad	(vanaf	Zandschel	tot	Peellandlaan)	10	t/m	
27 november. De deklaag van rood asfalt wordt begin 2016 aan-
gebracht in verband met het weer.

•	 Smits	van	Oyenlaan	(kruising	Papenvoortsedijk	en	tussen	Beek-
straat en Vincent van Goghstraat) 25 t/m 27 november.

•	 Hierdoor	zijn	bovenstaande	wegen	enige	tijd	afgesloten	voor	ver-
keer.	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.

UITNODIGING VERGADERINGEN
Wijkraad eeneind
Dinsdag 1 december komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

Commissievergaderingen
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen komende 
week. Aanvang om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeen-
tehuis:

Commissie Ruimte, 1 december 2015
Onderwerpen:
•	 Urgentieverordening
•	 Renovatie	huurwagens

Commissie Samenleving, 2 december 2015
Onderwerp:
•	 Subsidie-	en	accommodatiebeleid

Commissie ABZFin, 3 december 2015
Onderwerpen:
•	 Verordening	Privacy
•	 Controleprotocol
•	 Aanbesteding	accountancy
•	 Decemberwijziging
•	 Programmabegroting	2016	en	Meerjarenbegroting	
			 (Corrigerend		Raadsvoorstel)

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikma-
ken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de grif-
fie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl 

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op	maandag	7	december	2015	is	er	een	hoorzitting	van	de	algemene	
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende zaak komt aan de orde:
Om	20.00	uur:	het	bezwaar	ingediend	namens	de	heer	D.	van	Suste-
ren tegen het besluit van 23 oktober 2015 waarbij het Wob-verzoek 
buiten behandeling is gesteld.
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Afval en containers
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In week 49 en 50 letten we extra op het thema afval en 
containers.	Op	de	naleving	 van	andere	 regels	wordt	uiteraard	ook	
toegezien. 

Afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De ge-
meente draagt een steentje bij door het plaatsen van afvalbakken in 
de	openbare	ruimte	en	het	inzetten	van	een	schoonmaakploeg.	Ook	
van u verwachten wij een bijdrage. De afvalbakken in de openbare 
ruimte zijn alléén bestemd voor zwerfafval (afval van beperkte omvang) 
en niet voor huishoudelijk afval, chemisch afval etc. Het overige afval 
moet u thuis in de goede afvalbakken/zakken deponeren:
•	 Huishoudelijk	afval	in	de	grijze	container;
•	 Het	kleine,	‘normale’	groente,	fruit	en	tuin	afval		in	de	groene	con-

tainer;
•	 Papier	in	de	blauwe	container;
•	 Plastic,	metalen	en	drankverpakkingen	in	de	daarvoor	bestemde	

plastic	zakken;
•	 (Klein)	chemisch	afval(KCA)	inleveren	bij	de	Milieustraat;	

Uw containers mag u aanbieden vanaf 22.00 uur op de dag vóór de 
ophaaldag en moet u op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnenzetten. 
Grof huisvuil, (klein) chemisch afval, snoei-, bouw- en sloopafval etc. 
kunt u bij de Milieustraat inleveren. Meer informatie over de Milieu-
straat is terug te vinden op www.nuenen.nl onder “leven en wonen”.

Grote containers
Als u een grote container op gemeentegrond wilt plaatsen, hebt u 
hiervoor geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voorwaarden. 
Zo	mag	de	container:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	of	

van	een	ander;
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 niet	de	bruikbaarheid	van	de	weg	belemmeren.

Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden verhindert u, door het 
plaatsen van een grote container, soms de bruikbaarheid van de weg 
omdat u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied waar 
weinig parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een grote container 
in een centrum- en/of winkelgebied kan daarom een ontheffing nodig 
zijn. Bent u van plan een grote container te plaatsen in deze gebieden? 
Informeer dan van tevoren bij de gemeente of een ontheffing nodig is. 
Hiervoor belt u het algemene telefoonnummer van de gemeente: 040 
2631 631.

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen	die	door	onze	boa’s	worden	geconstateerd,	 kunnen	
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffen-
verordening	 en	 de	 Algemene	 Plaatselijke	 Verordening	 (APV).	 Deze	
verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt u infor-
matie vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalender.nuenen.nl. 
 
Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
17 november 2015 Ligsedreef 32 en 33, 5674 CT – het oprichten
	 van	een	dubbel	woonhuis	(BOUW);
17	november	2015	 Boordseweg	77,	5671	AR	-	het	oprichten	van
	 een	woonhuis	(BOUW);
17 november 2015 Beekstraat 48, 5673 NA – het plaatsen van
	 lichtmasten	en	een	erfafscheiding	(BOUW);
18	november	2015	 Margrietstraat	16,	5671HR	–	het	verbouwen
	 van	de	woning	(BOUW);
18	november	2015	 Kruisakker	6A,	5674	TZ	–	het	wijzigen	van	het
 gebruik ten behoeve van het vestigen van een
	 atelierruimte	(RO,	afwijken	van	de	bestemming).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemees-
ter	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	en	mevrouw	Tielemans	(V.O.F.	Restaurant	De	

Olijf)	voor	de	uitoefening	van	het	horecabedrijf	aan	Berg	18-20	
i.v.m.	de	overname	van	het	restaurant	per	1	januari	2016;

•	 Aanvrager:	De	heer	en	mevrouw	Tielemans	voor	het	inrichten	van	
een terras bij de horeca-inrichting aan Berg 18-20.

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, 26 november 2015

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn 
verzonden op:
18	november	2015	 Nuenderbeekselaan	81,	5673	RD	–	het	plaatsen
	 van	een	erker	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	de		
	 bestemming);
19 november 2015 Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH – het 
 tijdelijk plaatsen van een tent aan het hoofdge-
 bouw in verband met sinterklaas- en kerstacti- 
	 viteiten	(BOUW);
19 november 2015 De Vroente 188, 5672 TS – het wijzigen van het
 gebruik van de zolder ten behoeve van het 
 realiseren van een schoonheidssalon 
	 (RO,	afwijken	van	de	bestemming).	
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
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.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
aan Wijk C Intocht Sint Eeneind zijn een vergunning en ontheffing 
verleend i.v.m. de intocht van de Sint op 28 november 2015 op het 
Eeneind	(verzenddatum	19	november	2015);
•	 aan	V.O.F.	Boersma-Sterrenberg	zijn	toestemming	en	vergunningen	

verleend voor het innemen van twee standplaatsen tijdens de carna-
valsdagen, te weten met een oud-Hollandse gebakkraam resp. een 
suikerspin/popcorn –en zoetwarenkraam op het grasveld bij de kiosk 
in	het	Park	tegenover	de	hoofdingang	van	Het	Klooster	in	de	periode	
van	5	tot	en	met	9	februari	2015	(verzenddatum	19	november	2015);

•	 aan	de	heer	D.	van	Santvoort	(De	Koffiedrinkers)	is	een	gewijzigde	
horecavergunning afgegeven i.v.m. het vervallen van het tijdelijk 
terras bij “de Lindeboom” per 1 november jl. (verzenddatum 24 
november	2015);

•	 aan	Centrale	Veulenkeuring	Gerwen	zijn	een	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een veulenkeuring op het 
Heuvelplein en het wegdeel Heuvel in het verlengde van de Ger-
wenseweg op 5 december 2015 (verzenddatum 24 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 
bezwaarschrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan 
bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunning Hoekstraat 46
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 25 novem-
ber 2015 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aan-
vraag	om	omgevingsvergunning	voor	de	activiteit	‘het	wijzigen	van	een	
monument’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel f Wabo) voor het vervangen 
van antennes bij de kerk aan de Hoekstraat 46. De aanvraag is gere-
gistreerd	onder	nummer	N-HZ-2015-0076.
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 26 november 
2015 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis. U kunt de onderstaande ontwerp omgevingsver-
gunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

Ontwerpbesluit	Omgevingsvergunning	N-HZ-2015-0076	(Hoekstraat	46).

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nue-
nen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp 
omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft. 

Nuenen, 26 november 2015
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Voor een
Eerlijk stukje vlees!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Vers gepaneerde
Kip Schnitzels .................6,50
Appel Kip Rolletje
100 gram ..........................................1,80
1 Snijleverworst +
1 Stuk Gerookte worst .............3,00
Runder Entrecôte
naturel of gemarineerd
100 gram ..........................................1,95
3 Peper steaks..................6,95
"Toren van Pisa"
Kalfs Oester, mozzarella, groenten
100 gram ..........................................2,25

SPECIAL

SUPER!!!

Hollandse prei 
   hele kilo 0,79
Zuurkool panklaar

1/2 kilo 0,79
Kastanje champignons

250 gram 1,59

Kersvers salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 26 november t/m woensdag 2 december

Kaki Persimon  
    2 stuks 0,99

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Hofleverancier
van Sinterklaas!

 

Acties week 48: geldig maandag 23 t/m zaterdag 28 november 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
een donker meergranen   € 189 
_____________________________________________________

Luxe chocoladeletters
€ 6,50 per stuk 

nu 5 voor € 2500 
_____________________________________________________

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

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

Taai Taai
met of zonder kandijsuiker 5+1 GRATIS

KOOPJE

KOOPJE

 I.v.m. Kerstavond en Oudjaarsdag verschijnt 
ROND DE LINDE in beide weken op 

woensdag 23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en advertenties is

maandag voor 12.00 uur.

 

 

STOP !  

Autobedrijf vd Wildenberg 040-2831774 

Wielwissel

Europalaan 2 Nuenen

Bandenhotel Nuenen

€20.00

SPECIAL
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OnsBrabantNet zet het gratis lokaal 
bellen overboord
Deze week viel de brief op de deurmat waarin OnsBrabantNet aankondigt dat bellen 
per 1 januari duurder wordt. Het standaard starttarief is voortaan € 0,10. Daarnaast 
moet er € 0,10 per minuut worden betaald. Jazeker, ook voor bellen binnen Nuenen. 
Dat is nieuw. Abonnees die bijna uitsluitend lokaal (of binnen het netwerk van Ons-
BrabantNet) bellen krijgen binnenkort met een forse tariefsverhoging te maken. 
Lange lokale gesprekken worden duur.

Wie de telefoonrekeningen in detail bekijkt en ziet hoeveel minuten hij/zij nu maan-
delijks gratis belt kan gemakkelijk berekenen wat de aangekondigde tariefsverho-
ging betekent. Mensen in de nabije omgeving, waaronder in veel gevallen de kinde-
ren, worden het vaakst gebeld. Gaan we de gesprekken met familie en bekenden 
voortaan maar kort houden? Of veel minder bellen? Als alternatief kan er bij OnsBra-
bantNet vanaf 1 januari maandelijks een bedrag van € 16,50 worden bijbetaald. 
Dan mag er onbeperkt worden gebeld met vaste én mobiele nummers in de Benelux. 
Dat klinkt mooi, maar weegt het op tegen het wegvallen van het gratis bellen naar 
vaste nummers van OnsBrabantnet? Vanaf nu iedere maand € 16,50 (€ 200 per jaar) 
betalen betekent dat er voor veel inwoners van Nuenen sprake is van een ordinaire, 
forse tariefsverhoging. Mijn huidige alles-in-één pakket wordt, puur vanwege de 
aanpassing van het beltarief, bijna 20% duurder omdat gratis ineens niet meer gra-
tis is. OnsBrabantNet spreekt in de brief over ''afstemmen op ontwikkelingen in de 
markt'' en schrijft: "Uw wensen zijn voor ons belangrijk, wij zijn immers blij met u als 
klant." Dat betwijfel ik.

Toen we destijds als eerste gemeente in Nederland massaal voor de glasvezelkabel 
kozen waren we trots en blij met ons nieuwe, eigen netwerk. Sindsdien is er veel ver-
anderd. Er kwamen overnames, nieuwe firmanamen, gewijzigde pakketten, andere 
zenders. Het waren niet altijd verbeteringen. 
Gelukkig kwamen er ook meerdere providers op ons glasvezelnetwerk, zodat we nu 
kunnen kiezen. Wie wil kan op zoek naar een alternatieve provider/leverancier die 
een geschikt pakket biedt voor dezelfde of lagere kosten. De details bekijken, alles 
doorrekenen en bewuste keuzes maken loont de moeite. Het is maar dat u het weet.

Hans van der Linden, Sophiastraat 20, Nuenen.

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

Ingezonden brieven

Verstuurd vanaf mijn iPad

Bedgesprek 
Elwien Bibbe

Ik voel me heerlijk. Mijn lijf voelt heerlijk. Nergens het gevoel van uitgelubber-
de elastiek, een lijf waarmee ik de hele wereld aankan. Mijn rug warm in het 
matras gedrukt, mijn dekbed met de warmte van de nacht er nog in over me 
heen. De zon schijnt door het raam naar binnen. Eigenlijk zou ik misschien toch 
wat meer moeten bewegen. En ik spreek hardop: "Mijn hart weer eens meer 
dan 80 slagen per minuut laten slaan."

De stem naast me: "Dan kun je net zo goed naar een film kijken". En daar zit wat 
in. Drie afleveringen van Homeland 5. Drie afleveringen die me flink naar de 
strot grijpen. Een adrenalineshotje...

CIA chef Saul kijkt al drie afleveringen boos en gaat in de 43e aflevering voor 
het eerst vreemd, onbegrijpelijk als je zijn vriendin hebt gezien, en Carrie, ex-
CIA, gaat, om beter na te kunnen denken, van de lithium af.... Want er is iemand 
die haar om wil brengen...en haar spionnenverleden levert legio potentiële kil-
lers op en dat zorgt dan weer voor een bloedstollend staaltje van bipolair ac-
ting ...Peter, moordenaar in dienst van de CIA, is ontslagen en werkt nu als 
zzp'er, op basis van: no cure no pay....Een bloedmooie dame werft meisjes die 
een bloedmooie vrouw zouden kunnen worden, voor het martelaarschap voor 
het Kalifaat, voor IS, ISIS, ISIL, Daesh....And: ‘it's a cure...’  . Manipulatie op de CIA 
werkvloer... Bomaanslag in een vluchtelingenkamp in Libanon, waar nog meer 
vluchtelingen worden verwacht....
Homeland, nog 7 afleveringen te gaan. Mijn gedachten dwalen af naar de Hon-
german.

Opzienbarende  ontwikkeling in de anti-aging cosmetica, plantaardige stamcellen die de 
menselijke stamcellen aktiveren.
Dit stamcellen systeem werkt als een natuurlijke verjongingskuur. Je eigen huidcellen vernieuwen  
zich namelijk en daardoor na 3 weken al een opmekelijk resultaat.
Voor het eerst zijn wetenschappers  er in geslaagd om plantaardige stamcelculturen te produceren. 
Je eigen huidcellen gaan zich hiermee vernieuwen,
het verouderingsproces wordt vertraagd en bestaande rimpels vervagen. 
De stamcellen in deze AlgaSun-Phyto crème-serum werken op 3 niveau’s :
1. in de epidermis (opperhuid), ze versterken de cellen, die de vochtopname regelen. 
2. in de lederhuid, daar wordt het hyaluronzuur gehalte verhoogd dat zorgt voor huidverjonging.
3. de produktie van vrije-radicalen wordt afgeremd.  
Daardoor minder huidproblemen en vermindering van pigmentvlekken.
Verder bevat deze crème-serum o.a. natuurlijke vitaminen, centella-asiatica, macadamia olie en wortel- 
en fruitextract. 
Het serum is hypoallergeen getest zonder dierproeven en geschikt voor alle huidtypen ook voor de 
mannenhuid. 
Een luxueuse “AlgaSun-Phyto” pompflacon (50 ml) is verkrijgbaar voor € 48,70. Nu voor onze lezers 
en lezeressen met de introduktie waardebon van € 10- (zie de advertentie elders in deze krant) voor  
slechts € 38,70
Importeur: Tiwes-Import in Waalwijk, tel: 0416-335051
Voor verdere informatie: www.algasun.nl  ook om via internet te bestellen.

Opzienbarende ontwikkeling in de anti-aging cosmetica

Plantaardige stamcellen die de 
menselijke stamcellen activeren
Dit stamcellen systeem werkt als een natuurlijke verjongingskuur. Je eigen 
huidcellen vernieuwen zich namelijk en daardoor na 3 weken al een opmer-
kelijk resultaat. Voor het eerst zijn wetenschappers er in geslaagd om plant-
aardige stamcelculturen te produceren. 

Je eigen huidcellen gaan zich hiermee 
vernieuwen, het verouderingsproces 
wordt vertraagd en bestaande rimpels 
vervagen. 

De stamcellen in deze AlgaSun-Phyto 
crème-serum werken op 3 niveaus :
1. in de epidermis (opperhuid), ze ver-

sterken de cellen, die de vochtopna-
me regelen.

2. in de lederhuid, daar wordt het hya-
luronzuur gehalte verhoogd dat 
zorgt voor huidverjonging.

3. de productie van vrije-radicalen wordt 
afgeremd.

Daardoor minder huidproblemen en 
vermindering van pigmentvlekken. 
Verder bevat deze crème-serum o.a. 
natuurlijke vitaminen, centella-asiati-
ca, macadamia olie en wortel- en fruit-
extract. Het serum is hypoallergeen 
getest zonder dierproeven en geschikt 
voor alle huidtypen ook voor de man-
nenhuid. 

Een luxueuze ‘AlgaSun-Phyto’ pompfla-
con (50 ml) is verkrijgbaar voor € 48,70. 
Nu voor onze lezers en lezeressen met 
de introductie waardebon van € 10,- (zie 
de advertentie elders in deze krant) voor 
slechts € 38,70.

Importeur: Tiwes-Import in Waal-
wijk, tel: 0416-335051. Voor verdere 
informatie en om ook via internet te 
bestellen: www.algasun.nl

Als startende ondernemer   
op zoek naar kantoorruimte?
Dan heeft Rabobank Dommelstreek iets voor jou! Op de tweede verdieping 
van haar Ontmoetingscentrum in Geldrop biedt de bank een kantoorruimte 
aan waar je een jaar lang (vanaf 8 februari 2016) gebruik van mag maken. 
Een inspirerende werkplek waar je prettig kunt werken, gasten kunt ontvan-
gen en gebruik kunt maken van de faciliteiten van het Ontmoetingscentrum. 
Waaronder een professionele ontvangstgelegenheid door gastvrouwen en 
lunchgelegenheid in het bedrijfsrestaurant The Colour Kitchen.
 
Startende ondernemer Emmy Dudok 
maakt met haar bedrijf ProcessChemis-
try sinds september 2015 gebruik van 
een kantoorruimte in het Ontmoetings-
centrum van Rabobank Dommelstreek. 
ProcessChemistry is een onafhankelijk 
adviesbureau op het gebied van Busi-
ness Process Intelligence, met een focus 
op proces mining; een data-gedreven 
analysetechniek voor het reconstrueren 
en analyseren van bedrijfsprocessen. 
Emmy: "Het Ontmoetingscentrum van 
Rabobank Dommelstreek biedt mij een 
professionele omgeving waar ik mijn 
klanten en zakenpartners kan ontvan-
gen. Het pand straalt een inspirerende 
sfeer uit en biedt serieuze netwerkmo-
gelijkheden. Omdat ik met zeer gevoeli-

ge gegevens werk, is het voor mij 
bovendien van belang om in een ver-
trouwelijke omgeving te kunnen wer-
ken, waar niet iedereen zonder meer in 
en uit kan lopen. Voor mij betekent deze 
locatie de volgende stap in mijn onder-
nemerschap."
Ook gebruikmaken van een ruimte in 
het Ontmoetingscentrum van Rabo-
bank Dommelstreek?
Klinkt dit aanbod je als muziek in de 
oren? Laat dan weten waarom jij dé 
startende ondernemer bent aan wie 
Rabobank Dommelstreek deze ruimte 
moet bieden. Meld je uiterlijk 31 de-
cember 2015 aan via: https://events.
rabobank.com/dommelstreek/kan-
toorruimte.

Mooi Jaarconcert van    
Het Nuenens Mannenkoor    
en Brassband De Vooruitgang 
Door Nico Smid

Zaterdagavond 21 november was het publiek in een goed gevulde theater-
zaal in Het Klooster getuige van het traditionele Pieter Fitters Jaarconcert 
van Het Nuenens Mannenkoor (NMK). Ditmaal in samenwerking met de 
Brassband de Vooruitgang uit Nuenen.

Het NMK stond traditiegetrouw onder 
de enthousiaste leiding van Paul Hot-
terbeekx, en de Brassband onder die 
van hun inspirerende dirigent Jan Koo-
len. Het NMK werd op de vleugel bege-
leid door Arno ter Burg. Zoals 
gebruikelijk werden de gasten plezierig 
onthaald op het Rabobankplein in Het 
Klooster met een kopje koffie en iets 
lekkers, waarbij er al direct een gezellig 
informeel geroezemoes ontstond tus-
sen vrienden en bekenden. De sfeer zat 
er dan ook meteen goed in.
Het NMK verzorgde vóór de pauze 
een gevarieerd programma. Begon-
nen werd met enkele mooie liederen 
uit de Slavische religieuze traditie. Af-
wisseling van dynamiek en tempo 
zorgden voor een expressief geheel, 
waarbij met name de mooie zacht ge-
zongen passages opvielen. Daarna 
volgden het bekende Panis Angelicus 
van César Franck en het Ave Maria 
van Bach-Gounod. Beide in een mooie 
zetting voor vierstemmig mannen-
koor. Een fijne luisterervaring. Een 

operakoor van Verdi - en een drietal 
Engelstalige lyrische liederen sloten 
het programma voor de pauze af. 
Een verrassend contrast volgde na de 
pauze in de bijdrage van de Brassband. 
Een projectie over de gehele achter-
wand van scenes uit pretpark De Efte-
ling werd begeleid door daarbij 
passende composities voor de brass-
band. Afwisselend uitbundig en inge-
togen vakmanschap van de muzikanten 
ontlokte na ieder nummer een groot 
applaus aan het publiek. 
Afsluitend traden NMK en Brassband 
gezamenlijk op met het indrukwek-
kende Benedictus van Karl Jenkins ge-
volgd door een enthousiast door het 
publiek meegezongen “Nuenen, ’t is 
geen durrep geen stad…..”, inmiddels 
bekend geworden door de uitvoering 
van Gerard van Maasakkers. 
Na het concert was er een tombola 
met attractieve prijzen, en werd er nog 
geruime tijd gezellig na geborreld. Zo 
kon iedereen terug zien op een mooie 
muzikale en gezellige avond. 

Rikken bij de Supportersclub  
RKSV Nuenen 

Wettenaar   
Harry Verhoeven 
winnaar 6e rik avond
Afgelopen vrijdag, twintig november 
werd alweer de zesde ronde gespeeld 
van het rik concours 2015-2016 bij de 
supportersclub van de RKSV Nuenen. 
Had de organisatie de vorige uitgave 
nog te maken met een lichte terugval 
betreffende het deelnemersveld, vrij-
dag was het spelershome van de sup-
portersclub weer goed gevuld met een 
groot aantal deelnemers en weer met 
enkele nieuwkomers.

Ondanks hevig verzet was er geen en-
kele dame terug te vinden bij de eind-
uitslag en het is nog steeds wachten 
tot de eerste dame zich aanmeldt voor 
de overwinning. Wel werd voor aan-
vang van de wedstrijd het vernieuwde 
en aangepaste reglement door de or-
ganisatie gepresenteerd. Was het voor 
de pauze Frits Rooijakers die met een 
magere score van 67 punten aan de 
leiding ging, na de pauze waren het de 
Wettenaren die er eens goed voor gin-
gen zitten en de leiding namen. Het 
was Harry Verhoeven die met een 
mooie score van 91 punten winnaar 
werd voor Jef Teunisse die na een bar-
rage tweede werd voor Frits Rooijak-
kers, die de voorsprong van voor de 
pauze niet vast kon houden en met de 
derde plaats genoegen moest nemen.
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Rene van den Berg.

Uitslag vrijdag 20 november 2015. 
 1 Harry Verhoeven 91 punten
 2 Jef Teunisse  67 punten
 3 Frits Rooijakkers  67 punten
 4 Harold van Bree 63 punten
 5 Hub Marquenie 61 punten
 6 Rini Schepers 61 punten
 7 Hans de Haas 59 punten
 8 Gerard Sanders 53 punten
 9 Bernard de Louw 53 punten
10 Ruud Vogels 45 punten

Vrijdag 27 november a.s. is weer de 
volgende rik avond bij de supporters-
club RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur. 
Ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel leden 
als niet leden, ervaren of onervaren 
rikkers, allen zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-40320419.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 27 november organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Netwerken   
hét thema tijdens 
viering 25 jarig 
bestaan BtB
Vrijdag 20 november ontvingen 
Harry en Nettie de Weerd, ter ere 
van hun 25-jarig bestaan van Busi-
ness to Business Centrum Nuenen 
tal van genodigden om samen met 
hen dit heugelijke feit te vieren. 

Op hun, nieuwe, tweede locatie Busi-
nesscentrum Eindhoven op landgoed 
Glorieux werden de gasten getrakteerd 
op een mini-symposium met een drietal 
sprekers, ieder met een andere kijk op 
het fenomeen Netwerken in de toe-
komst. En onder het genot van de 
prachtige harpklanken van Inge Fri-
mout en een heerlijk hapje bij een 
drankje kon de locatie bezichtigd wor-
den en werd er nagepraat en flink genet-
werkt. Een impressie van de middag is 
te vinden op http://omroepnuenen.nl/.
Rond de Linde feliciteert Harry en 
Nettie met hun 25-jarig jubileum.

Gerwen live hoe een feestje 
gevierd moet worden
Door Mariët Jonkhout

Stel je voor je bedenkt dat het heel leuk zou zijn om een keer samen op het podium 
te staan, je praat erover, werkt het uit en prikt een datum. Dat is wat Punt & L en de 
Nünentaler Schürzenjäger en paar maanden geleden deden. En afgelopen vrijdag 
20 november was het dan zover; Gerwen live, de naam die beide bands gekozen 
hadden voor dit unieke feestje was een feit. En dat het een feestje werd! Samen met 
zo’n 900 bezoekers haalden de bands alles uit de kast. Zowel samen aan het kamp-
vuur, apart en met z’n allen werd de hele avond gevuld met alle denkbare hits, van 
André Hazes tot de Beatles en van Robbie Williams tot Guus Meeuwis. Het dak van 
de tent in Gerwen ging er af en zelfs enkele technische problemen, veroorzaakt 
door het regenen van het bier drukten de stemming niet. Het was een geweldige 
avond met voor deze verslaggever het absolute hoogtepunt Highway to Hell van 
AC/DC, gezongen door Robbert van de Nünentaler maar vocaal bijgestaan door de 
drie heren van Punt & L. Graag volgend jaar weer heren!

Kienen
De VrouwenVereniging Nuenen/Ger-
wen organiseert op dinsdag 1 decem-
ber een kienavond op het Pleincollege. 
Aanvang 20.00 uur. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Nuenen bedankt!
Dankzij alle hulp van onze inwoners, ondernemers, verenigingen en het maat-
schappelijk middenveld, is het gelukt om de vluchtelingen een veilige plek te 
bieden. Drie dagen was De Hongerman hun thuis. Zij voelden zich welkom 
en hebben hun verblijf als heel prettig ervaren. Goed georganiseerd, met oog 
voor alle mensen die er waren. Een mooi compliment, dat we graag met u 
delen.  Bedankt voor uw inzet. Bedankt voor uw hulp. Als gemeente zijn wij 
trots op wat we samen met u hebben kunnen doen voor deze mensen.

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: Werkcafé Nuenen

Werkcafé Nuenen actiever dan ooit
Sinds maart 2013 is in Nuenen het Werkcafé Nuenen (WCN) actief, een ont-
moetingsplek voor werkzoekenden. De stuurgroep van het WCN bericht 
over de stand van zaken:

‘De economie in Nederland trekt aan’ 
hoor je vooral hierbij belanghebben-
den roepen. Maar de werkeloosheid in 
Nederland en in Nuenen blijft struc-
tureel hoog. Niet meer aan de slag ko-
men betekent niet alleen geen 
fatsoenlijk inkomen meer hebben, 
maar ook de dreiging om in een uit-
zichtloze situatie terecht te komen. 
Hoe langer men werkeloos is, hoe 
kleiner de kans op een baan. Het 
schrikbeeld doemt op dat men hele-
maal niet meer aan een baan komt 
met alle negatieve gevolgen van dien. 
Verkoop van eigen woning met even-
tuele restschuld, emotionele, psychi-
sche en relatieproblemen, in een 
armoedige situatie terecht komen, 
niet meer kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Een rampzalig 
toekomstscenario voor velen helaas.

Wij van WerkcafeNuenen (WCN), ac-
cepteren niet dat mensen buiten hun 
schuld om in een financiële afgrond 
gestort worden. Wij helpen elkaar om 
hoe dan ook weer aan betaald werk te 
komen. Dat valt lang niet altijd mee. 
Toch blijkt regelmatig op de bijeen-
komsten van WCN dat er weer ie-
mand van WCN een betaalde baan 
heeft bemachtigd. Eigenlijk niet zo 
verwonderlijk. Er is binnen WCN veel 
kennis over en ervaring met de ar-
beidsmarkt. Wat wel en niet zinvol is 
om te doen komt regelmatig aan de 
orde. Iedere bezoeker kan volledig 
zichzelf zijn en vrijuit spreken en zal 

herkenning en begrip ervaren bij de 
groep aanwezigen. Maar zal ook moed 
putten en inspiratie opdoen om niet 
bij de pakken neer te blijven zitten.
WCN is actiever dan ooit. Zo hebben 
we onder andere contact opgenomen 
met het UWV en duidelijk gemaakt 
dat er garen op de klos moet komen. 
Het UWV is bereid met het WCN hier 
serieus werk van te maken. Zo heeft 
het UWV al mensen van het WCN 
aan werkgevers voorgesteld. Daar-
naast is eind vorig jaar de wethouder 
Sociale Zaken verzocht om fors zijn 
bijdrage te leveren aan het bestrijden 
van de hardnekkige werkeloosheid. 
WCN garandeert geen banen, maar 
wel een netwerk van mensen die jou 
willen ondersteunen bij het vinden 
van een betaalde baan.’

Het Werkcafé Nuenen is iedere vrij-
dag geopend van 10.00 uur-12.00 uur 
in het gebouw De Luistruik, Sportlaan 
12 te Nuenen. De toegang is gratis en 
de koffie staat klaar. 
Zie ook www.werkcafenuenen.nl

Willem en Ria Lenting    
50 jaar getrouwd
Jazeker, op 26 november 2015, is het precies 50 jaar geleden dat Willem 
Lenting en Ria Eekhout het ja-woord uitspraken. Alle reden voor een feest-
je. Temeer omdat ons moeder ook nog eens jarig is op deze dag. 

Ons pa en ma leren elkaar kennen in 
hun tienerjaren en het klikt op alle 
fronten. Paardrijden, dansen, mooie 
reizen maken op de motor … Ze on-
dernemen het allemaal. Ze passen 
precies bij elkaar en een huwelijk ligt 
dan ook voor de hand. 

Na de trouwerij in Alphen a/d Rijn 
verhuizen ze vanwege werk naar Bra-
bant. Naar Nuenen, een prachtige 
plek om te wonen - nog steeds, al 
meer dan 43 jaar - en een gezin te 
stichten. Het jonge stel krijgt drie zo-
nen, die op hun beurt weer voor vier 
kleinzoontjes zorgen. 

Willem is na zijn werkzame leven in 
de reclame nog steeds een bezige bij. 
Schrijft bijvoorbeeld regelmatig pers-
berichten voor DAF. Ria zorgt voor 
het gezin en is later erg actief op de 
Golf Nuenen, maar ook zij doet het 
nu wat rustiger aan. Samen golfen ze 
graag en als het weer het maar even 
toelaat, zijn ze op de baan te vinden. 
Volop plezier, behalve als de compu-
ter weer eens vastloopt, dan zitten ze 
samen heerlijk te mopperen. Wat dat 
betreft geeft de iPad een stuk minder 
kopzorg. Jawel, ze gaan helemaal met 
hun tijd mee en whatsapp’en er duch-
tig op los. 

Carnaval? Natuurlijk zijn Willem en 
Ria er bij; geen jaar slaan ze over. En 
ook als ze er maar even met de cara-

van op uit kunnen, laten ze geen kans 
voorbijgaan. Het liefst trekken ze met 
de caravan naar Frankrijk. Niet zo 
gek, als je bedenkt dat onze twee 
Bourgondiërs van het goede leven 
houden. Van uitgebreid koken en lek-
ker tafelen in een favoriet restaurant. 
Met zijn tweeën of samen met vrien-
den, met wie ze ook veel uitstapjes 
maken. Naar het theater, de bioscoop 
of een dagje naar een leuke stad. 

Wij zijn hartstikke trots op ons pa en 
ma. Dus vanzelfsprekend vieren we 
hun halve eeuw huwelijk met het hele 
gezin. 
Pa, ma, van harte gefeliciteerd met 
deze bijzondere mijlpaal! 

Willem en Ria Lenting gouden bruidspaar.

Geen cursussen 
vanuit 
DwersVerband 
Het plan van Stichting DwersVerband 
om in 2015-2016 een aantal cursus-
sen/workshops te organiseren voor 
vrijwilligersorganisaties in de gemeen-
te Nuenen c.a. gaat niet door.
Op basis van het onderzoek dat werd 
uitgevoerd, blijkt dat het animo daar-
voor te laag is. Slechts 21% van de vrij-
willigersorganisaties die een vragenlijst 
toegestuurd kregen, vulde de vragen-
lijst in. En slechts de helft daarvan gaf 
aan (wellicht) behoefte te hebben aan 
bepaalde cursussen. De diversiteit in 
de gewenste cursussen was daarbij ook 
nog eens zo groot dat DwersVerband, 
zelf óók een vrijwilligersorganisatie, 
besloten heeft deze service vanuit de 
stichting niet te bieden.

AGORA weer actief 
in Nuenen
Na het bijzonder succesvolle Golf-
toernooi voor de stichting ALS met 
een schenking van € 5600,- voor het 
DNA onderzoekproject van Jan Zu-
ring heeft de vrouwelijke serviceclub 
AGORA een bedrag van € 1085,- ge-
schonken aan ‘De Schoenmaker’ Job 
Egmond. 

Deze schoenmaker is een bevlogen 
idealist en verdient onze aandacht en 
respect. Naast het schoenmakersvak 
heeft hij nog een passie en dat is Burki-
na Faso, zoals ook te zien is op posters 
in de winkel op de Berg. Ruim 10 jaar 
reist hij jaarlijks naar Burkina Faso om 
de mensen daar te helpen met schoe-
nen herstellen en maken en de laatste 
jaren ook om rolstoelen te maken vol-
gens een door hem bedacht model. 
Met deze schenking van Agora kan hij 
weer minstens 4 rolstoelen maken sa-
men met de plaatselijke bevolking. De 
leden van Agora Club Eindhoven ho-
pen voor hem dat dit initiatief nog een 
vervolg krijgt en wensen hem veel suc-
ces met zijn missie. 



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

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

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

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

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

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

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

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

Vermindert tevens pigmentvlekken.

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

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

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

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

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

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

producten in de winkel

KNIP NU METEEN DE KORTINGSBONNEN UIT!

hypoallergeen 

getest geendierproeven

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

 PUZZELHOEKWeek 48

9 4 5
9 3

2 6 9
6 5 8 4 2
8 1

7 1
6 1 3

3 2 4
1 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 maaltijd 5 vrouwelijk dier 10 stoombad 12 naaigerei 
14 luitenant 15 bijbelse figuur 18 zangnoot 20 woonschip 21 geneesmiddel 
22 ton 23 familielid 25 als onder 26 water in Friesland 28 slee 29 liefhebber 
32 werklust 35 soort hert 36 watering 37 mossteppe 41 straatsteen 
45 voorzetsel 46 eerstkomende 47 onder andere 48 vogelproduct 
49 vertrager 50 werkwijze 52 roem 53 nummer 55 kunstuiting 57 heilige 
58 geestdrift 61 muggenlarve 64 verkoopplaats 65 spottende lach.

Verticaal: 1 bergplaats 2 tijdstip 3 de onbekende 4 geschenk 6 als 7 achter 
8 kledingstuk 9 oude lengtemaat 10 stijf 11 wees gegroet 13 wending 
14 schaapkameel 16 liefdesgod 17 plan 19 naarling 24 kortschrift 27 mode 
30 vlaktemaat 31 plechtige gelofte 33 profeet 34 zot 37 losgerafelde draad 
38 zangspel 39 mannelijk dier 40 bewijsstuk 41 groente 42 klimwerktuig 
43 aanvankelijk 44 oevergewas 51 pers. vnw. 54 langs 56 lidwoord 
59 namiddag 60 titel 62 pers. vnw. 63 de lezer heil.

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

T O R E R O S U D O K U

W L E E M O P U I T M

O D K N E L E M I R B A

L O B D I A D E E M B O A

G R O T R A C D B O N N

A B E L E G H E K E L D

M E A S

T S P O O K P U R E E O

O H I O O U O T F L A T

K A M M I S T R A L K A T

I M M U T S T H E E L E

O B U I E L I E N Z R

Z E I L E N E N G E R D

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

Oplossingen wk 47
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

RECHTSGEVOEL

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.

BLEEK
CIRCUIT
DESPERAAT
ETHANOL
GEHONOREERD
GROOTJE
HAASTIG
HENGST
HULST
IERLAND
KARKAS
KAVEL
KRAKEEL
LINDE
MAARN
PANELLID
PANGA
PITJE
PLUIM
REGIO
ROSSIG
SCHOONEBEEK
SIMPLISTISCH
SJERP
SPRINGBALK
STATIG
TERTS

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 46, Dhr. B. van den Biggelaar, Nuenen.

Vraag ’t aan Ivi

Mijn gebitsprothese 
elke 5 jaar vergoed?

Wist u dat uw gebitsprothese elke 5 jaar vergoed wordt door 

uw verzekering? Dat maakt de beslissing om een nieuwe 

prothese aan te laten meten een stuk eenvoudiger. Waarom 

zou u nog langer rondlopen met uw oude prothese?

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

 I.v.m. Kerstavond en Oudjaarsdag verschijnt 
ROND DE LINDE in beide weken op 

woensdag 23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en advertenties is

maandag voor 12.00 uur.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Lieve lezer,

De dorpsquiz ‘Hee doede mee’ 
gonst nog na over Park en Collse 
Hoefdijk…..Sinterklaas en z`n 
pietendiscussie mogen wat mij be-
treft zo snel mogelijk weer terug 
naar Spanje..…Wat zijn we toch 
een onbeschoft volkje!……Het 
met weelde afgeladen schip van 
de goedheiligman wordt jaarlijks 
met alle egards binnengehaald 
maar geen kraai op de kade als hij 
berooid en sufgezongen met een 
boot vol kleffe wortels en goedbe-
doelde kleutervlijt weer af-
druipt……Mekkeren over de kleur 
van z`n medewerkers maar te zui-
nig zijn om de oude baas een 
kwartiertje uit te zwaaien….. 
Hartstikke gezellig die Kerstda-
gen, maar u gaat er alweer intrap-
pen om het met uw (schoon) fami-
lie in plaats van deze met uw wel 
leuke vrienden te gaan vieren…… 
De opwarming van de aardkloot 
gaat er voor zorgen dat er slechts 
een paar zielige vlokken natte 
sneeuw vallen op het kruinste deel 
van Oostenrijk, daar waar het on-
gezellige deel van Nederland zich 
doorgaans ophoudt tijdens Car-
naval…..Bijkomend voordeel is 
dat we op carnavalszondag zon-
der jas en tot over onze enkels in 
de Krokussen ‘Ameezing Carna-
val’ in het Park gaan vieren. 

Als wel hele vroege vlinders ont-
poppen de verse pseudo-hoog-
waardigheidsbekleders zich van 
grauw plebs tot prinselijke 
pracht…
Er bestaan verhalen van manne-
lijke pauwen die ontzet naar hun 
kaal geroofde achterhand kijken 
op zoek naar wat gisteren nog een 
vlammende verentooi was.
De wachtrij voor de stomerij be-
staat uit elftallen die hun muffe 
raadspakken een tijdelijke zweem 
van frisheid mee trachten te geven 
en doorgaans verantwoordelijke 
ouders sturen schaamteloos hun 
onschuldige dochters richting 
dansmariekes repetitie….

Op volstrekt doordeweekse avon-
den tref ik eenzame fietsers met 
stoffige instrumentenkoffers op 
hun bagagedragers, met als voor-
nemen zich de komende weken in 
de meest obscure achterafzaaltjes 
in het zweet te gaan oefenen om u, 
DE carnavalsvierder, vier volle da-
gen, al dan niet muzikaal, te gaan 
vermaken….

Het seizoen is begonnen en ik heb 
er zin an… 

Groet, Frits!

Jeugdtrio Gerwen:    
‘We zetten de boel op stelten’
Afgelopen zaterdagmiddag was het feest in de tent in Gerwen. Na afscheid 
te hebben genomen van Jeugdprins Holiday, Jeugdprinses Summer en Ad-
judant Fiësta hebben de Narre-kappen, op spectaculaire wijze in een volle 
gezellige tent, het nieuwe jeugdtrio 2016 gepresenteerd aan het publiek.

Het thema voor jeugdcarnaval 2016 
zal zijn ‘Circus’. Na een aantal span-
nende googelacts, waarbij het publiek 
op het verkeerde been werd gezet, 
werd duidelijk dat Jeugdprins Fireball, 
Jeugdprinses Magic en Hofdame Sen-
sation het jeugdtrio zullen vormen. 
Komende carnaval zal de residentie 
tijdens de jeugdmiddagen omgeto-
verd worden tot een heus circus. On-
der het motto ‘We zetten de boel op 
stelten’ zullen zij komend jaar mede 
de carnaval gaan aanvoeren. 

Wie is dit trio?:
Jeugdprins Fireball heet in het dage-
lijks leven Willem Verweij. Hij is 12 
jaar (met carnaval 13) en woont sa-
men met zijn ouders, Mart-Jan en 
Carla en broer Karel in de Willem 
Schutslaan in Gerwen. Hij speelt (erg 
goed) voetbal bij Juventud, zit op gi-
taarles en hij zit bij Jong Nederland. 
Een druk baasje maar voor Carnaval 
maakt hij zeker plaats in zijn agenda. 

Zijn vader zit al 32 jaar bij de Klippele-
aters en drumt daar het dak eraf. Zijn 
moeder is een echte gezellige Ger-
wense en bekend bij veel mensen in 
Gerwen maar ook daarbuiten. Willem 
heeft super veel zin in carnaval, zeker 
omdat hij nu jeugdprins is. Dat is toch 
iets anders dan gewoon Willem. Sa-
men met Jeugdprinses Magic en Hof-
dame Sensation zetten ZE DE BOEL 
OP STELTEN!

Jeugdprinses Magic heet in het dage-
lijks leven Lotte Bastiaansen. Zij is 11 

jaar (met carnaval 12 jaar). Ze woont 
samen met haar vader en moeder, 
Bram en Erna, tweelingzus Lieke en 
zusje Maartje in de Heilig Kruisgildel-
aan. Haar hobby’s zijn: wedstrijd-
zwemmen, dansen bij de dansmariekes 
en paardrijden. Ze danst echt al jaren 
mee met de dansmariekes en vindt dat 
heel leuk om te doen. Voordat ze bij de 
dansmariekes kwam, heeft ze ook al 
vaak in de carnavalsoptocht meegelo-
pen. Dus carnaval vieren dat kan ze 
wel. Ze hoopt er samen met iedereen 
een fijne carnaval van te maken.

Hofdame Sensation heet in het dage-
lijks leven Lieke Bastiaansen. Zij is 11 
jaar (met carnava l 12 jaar). Ze woont 
samen met vader Bram, moeder Erna, 
haar jongere zusje Maartje en twee-
lingzus Lotte, dit jaar onze Jeugdprin-
ses, in de Heilig Kruisgildelaan. Haar 
hobby’s zijn: musical, tekenen en nog 
veel meer! Dit wordt haar 6e jaar als 
dansmarieke. Dit jaar loopt het alleen 
een beetje anders dan alle voorgaande 
jaren, want nu is ze tenslotte de hof-
dame. Ze hoopt er samen met ieder-
een een leuke carnaval van te maken.

Samen met een jeugdraad van 11 gaan 
zij er een geweldig carnaval van ma-
ken. Het zal ongetwijfeld een gezellige 
boel worden in de Circustent. “SA-
MEN GAAN WE DE BOEL OP STEL-
TEN ZETTEN!!” aldus Willem. En 
Willem kennende, gaat hem dat zeker 
lukken!!

Prins Teskavo en adjudant  
Cafika bij De Narre-kappen
Afgelopen zaterdag is op een druk bezocht prinsenbal van cv de Narre-kap-
pen in de tent op de Heuvel het nieuwe duo voor carnaval 2015-2016 be-
kend gemaakt.

Na het afscheid van prinses La Quinta 
en haar 3 adjudanten Primera, Segun-
do en Tercera in het bijzijn van de zus-
terverenigingen, was het om 23.00 uur 
tijd voor de aankondiging van de nieu-
we hoogheden. Na het vertonen van 
een film werd de spanning opgevoerd 

en stond het nieuwe duo om 23.11 uur 
klaar om zich aan het carnavalspu-
bliek voor te stellen: Prins Teskavo en 
adjudant Cafika zullen als nieuw car-
navalsduo de scepter zwaaien over het 
Narregat in 2016.
Prins Teskavo is in het dagelijks leven 

Johan de Louw ,42 jaar, geboren en ge-
togen in Gerwen. Hij is getrouwd met 
Bertine en ze hebben samen 2 kinde-
ren, Jasper (10)en Iris (8). Ze wonen al 
jaren in de Wout v.d. Waterlaan ofte-
wel ‘D’n Dooien Hoek’. Iris danst al ja-
ren mee met ‘de knappe van de 
Narre-Kappen’. Jasper is dit jaar zelfs 
jeugdraadslid bij het nieuwe jeugdtrio. 
Johan is werkzaam bij Rols Machine 
onderdelen in Geldrop als Planner/lei-
der van de lasafdeling en montageaf-
deling. Zijn naam Teskavo is ontstaan 
uit zijn vele hobby’s: Tennis, Skiën, 
kaarten en voetbal.

Adjudant Cafika is Gert Ketelaars. 
Gert is 45 jaar en ook een rasechte 
Gerwenaar. Hij is alweer jaren geluk-
kig getrouwd met Hanny, bekend van 
de gezellige kapsalon. Ze wonen aan 
de mgr. Frenkenstraat te Gerwen. 
Gert is werkzaam bij Sitech in Asten 
als werkvoorbereider en inkoper.

Gert is lid van diverse commissies, 
presentator van de zwamavonden en 
penningmeester bij cv De Narre-kap-
pen. Adjudant Cafika staat voor Car-
naval, Fietsen en Kaarten.

Ze er gaan samen een geweldig feest 
van maken onder het motto: ‘CARNA-
VAL VIEREN GAAT GOED, ALS JE 
HET OP Z’N GERWENS DOET !!’
 
 

Afscheid van een    
turbulent carnavalsjaar
Zaterdag 14-11-15 werd de MFA voor de laatste keer omgetoverd tot D’n 3e 
Helluft. De zusterverenigingen kwamen tezamen op het podium om af-
scheid te nemen van het trio van de Wetters.

Op ludieke wijze werd het afgelopen 
carnavalsjaar besproken, onder ande-
re het ‘vruchtbare jaar’ (prins Peer 
kreeg donderdag na carnaval een 
dochter, adjudant KoMies in septem-
ber een zoon, en in januari krijgt, als 
alles volgens planning gaat, adjudant 
PlezHant een kindje en prins Peer een 
2e dochter) van het Wettense trio en 
de zeer goede en gezellige samenwer-
king tussen alle Nuenense verenigin-
gen. 
Ook werd stilgestaan bij het overlijden 

van ‘Queen Mum’ Betsy Thoonen af-
gelopen juni na een kort, hevig ziek-
bed. Daarna werd er gezamenlijk 
geproost op het afgelopen en komen-
de carnavalsseizoen, en in spanning 
gewacht op de bekendmaking van de 
nieuwe kartrekkers van CV de Wet-
ters.

Via deze weg willen wij iedereen be-
danken voor het schitterende carna-
valsjaar wat wij met jullie hebben 
mogen hebben. Wij zijn heel blij met 
de heel (soms te ;-) gezellige samen-
werking met alle andere verenigingen 
van Nuenen c.a. en met name de prin-
sen, prinses en hun gevolg. Dankbaar 
voor de gedeelde vreugde, maar ook 
het gedeelde verdriet.

Wij zijn trots om afgelopen jaar de kar 
te hebben mogen trekken van CV de 
Wetters en hebben genoten om carna-
val 2015 VOOR, DOOR en MET jullie 
te hebben mogen vieren. Veel plezier 
en succes gewenst aan alle nieuwe 
hoogheden, en in het bijzonder onze 
eigen opvolgers: Prins Meccanico met 
adjudanten Martello en Mandero.

Alaaf
(ex)Prins Peer, KoMies en PlezHant

Speciaal wil ik nog even benoemen en 
bedanken:
CV de Wetters voor de Erehaag tij-
dens de uitvaart van 'S Mam'.

En mijn adju's KoMies en PlezHant, 
mannen, zonder jullie had ik het niet 
willen en kunnen doen!

(ex)Prins Peer

WAT ALS....???
Wat als een heerlijk avondje lijkt te komen, maar dreigt onder te sneeuwen door een 
geval van pure vreugd?

Wat als oh kom maar eens kijken, kom maar eens kijken wordt... oh oh oh ?

Wat als we de boel eens omdraaien en alles werd eens flink omgespit?

Wat als rijmen verbleekt met het laatste nieuws heet van de naald?

Wat als pepernoten veranderen in noten die kraken?

Wat als het heilige rood plaats maakt voor uitbundig b(l)ond?

Wat als bisschopswijn niet meer smaakt ... terwijl ervan proeven smaakt naar meer?

Wat als liedjes voor de haard klinken als sneeuwklokjes in de nacht?

Wat als de pakjesboot voorbij vaart en stoom plaats maakt voor een ijzige kou?

Wat als rare kerels baarden hebben en er gespeeld wordt om des keizers baard?

Wat als pakjes niet meer passen door een schoorsteen, maar uitgroeien tot er iets 
geoogst kan worden?

Wat als als 1 en 1 geen ‘‘elf’’ waardig is, en 2 aan 2 niet 4 , terwijl 1 en 1 ook 3 zouden 
kunnen zijn?

Wat als sint en paard het verliezen van een elfenraad, en een goedlachse baard??

Wat als je schoentje zetten niet meer past, en wie de laars past trekke hem aan?

Wat als geloven niet meer loont, maar het wel de moeite loont om te komen gelo-
ven?

Wat als je dan gewoon eens komt kijken 
zaterdag 28 november... op vruchtbare 
grond, zo rond de klok van ‘‘elf’’ in H et 
Klooster te Nuenen, als het spannend 
wordt zo tegen middernacht.... en ster-
ren zullen stralen aan een hemel vol leut 
en pracht!

 Groeten 
 Sint en Santa
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Youngmakers:   
doe mee   
en win!
Door mee te doen aan de Youngma-
kers Talent Discovery maak je kans 
op een baan en ben je verzekerd van 
de toegang tot WiSH Outdoor 2016!! 

Om het belang te onderstrepen dat de 
Gemeente Nuenen hecht aan initiatie-
ven die erop gericht zijn om jongeren 
& jongvolwassenen (van 17 tot en met 
27 jaar) met een kwetsbare arbeids-
marktpositie op te nemen in het Nue-
nense bedrijfsleven, heeft ze de 
deelnemers aan de Youngmakers Ta-
lent Discovery Nuenen een festival-ar-
rangement voor WiSH Outdoor 2016 
in het vooruitzicht gesteld! Voor voor-
waarden zie de website van Youngma-
kers: www.youngmakers.nl.

Ook de mensen van Een Goeje Saeck! 
doen er een schepje bovenop.
Niet alleen verlengen ze de inschrij-
vingstermijn tot 10 december 2015. 
Ze verloten onder de deelnemers die 
de Youngmakers Talent Discovery 
naar hun mening succesvol hebben af-
gerond ook nog eens een Smartphone 
inclusief jaarabonnement.

De Youngmakers Talent Discovery Nue-
nen vindt plaats in de maanden januari/
februari 2016. Da’s Een Goeje Saeck!

Wie zoet is krijgt lekkers….
Sinterklaasliedjes. Ken je ze nog? Een paar regels of een coupletje, het blijft maar 
rondzingen in mijn hoofd. Heb jij dat ook? Sinterklaasje kom maar binnen met je 
knecht… Hoort wie klopt daar kinderen… Wie de koek krijgt, wie de gard…
In deze Sinterklaastijd steekt dat vaker de kop op, maar soms ook in het voorjaar 
of tijdens een fietstocht op een zonnige dag. Het valt niet mee om complete 
teksten op te diepen, meezingen lukt wel. Zie ginds komt de stoomboot. Sinter-
klaas is jarig. Sinterklaasje, bonne bonne bonne. Sinterklaas Goedheiligman. O, 
kom er eens kijken. De zak van Sinterklaas.

Het blijft toch ergens hangen: het liedje over de koek en de gard… Wie zoet is 
krijgt lekkers, wie stout is de roe….. Mooie kindertijd was dat. Het heilige geloof 
in de Goedheiligman uit Spanje. Met zijn knechten, zo zwart als roet. Ja, dat krijg 
je ervan, als je via de schoorsteen door het rookkanaal in de huiskamer belandt.

Afgelopen zondag holden en skeelerden Zwarte Pieten door mijn straat. Ik kreeg 
een zwarte hand en een paar pepernoten en voelde me weer kind. De kinderen 
van nu gaan verkleed als Zwarte Piet of Sinterklaas (zie foto). Hulp-Pieten en 
Hulp-Sinterklazen in gevarieerde kleuren. Volkscultuur in een nieuw jasje. De 
discussie over Zwarte Piet is verstomd en dat is maar goed ook. Makkers staakt 
uw wild geraas. Zeker in onze gemeente waar Sint met zijn Pieten in Weverkes-
hof logeren. Het postadres: Sinterklaashof  Postbus 368  5670 AJ NUENEN.

In Sinterklaashof logeert ook het paard van Sinterklaas en is een tentoonstelling 
ingericht. Daar worden de duizenden brieven en tekeningen bezorgd van kin-
deren uit het hele land. Een brief die vóór 1 december op de post gaat wordt 
ook beantwoord. Kinderen moeten wel een postzegel voor antwoord bijsluiten, 
dan krijgen ze van Sinterklaas een persoonlijke brief terug.

Terug naar de liedjes. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe: “Wie 
zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”. Och lieve Sint Nicolaas, kom ook eens 
bij mij. En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij….
  Echt voorbij is het op 6 december. Dan duikt er weer een andere man met witte 
baard op. Nu kan ik nog even oefenen, zodat ik op de gezellige Pakjesavond los 
kan gaan: “Dag Sinterklaasje. Da-ag, da-ag, da-ag, da-ag Zwarte Piet. Dag Sinter-
klaasje, da-ag, da-ag, luister naar ons afscheidslied (3x)”

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Tij keert voor huurders:     
geen bemiddelingskosten
Hoewel de meeste mensen makelaars associëren met kopen, houden wij ons 
ook op de markt van huurwoningen niet afzijdig. We volgen daarbij uiteraard 
de geldende wet- en regelgeving. Dat houdt onder meer in dat we aan particu-
liere huurders geen bemiddelingscourtage in rekening brengen als sprake is 
van tweezijdige bemiddeling. Met andere woorden: als we zowel ten dienste 
van verhuurders als particuliere huurders werken, dan betaalt de verhuurder de 
bemiddelingskosten en niet de huurder. 

In de markt komen we nogal eens partijen tegen die ook aan de (aspirant-)huur-
ders een aardig bedrag in rekening willen brengen. En omdat die huurders vaak 
ontzettend graag onder dak willen en moeten, hebben zij in het verleden vaak 
ook fors betaald voor de bemiddeling. Soms gebruikt de bemiddelaar op die 
rekening verhullende namen als marketingkosten, administratiekosten, con-
tractkosten of dossierkosten. Maar als daarvoor niet slechts enkele tientjes in 
rekening worden gebracht, maar bedragen in de omvang van een maand huur, 
dan weet je dat er iets mis is. Dat is een fors bedrag waar nauwelijks werk ten 
behoeve van de huurder tegenover heeft gestaan. 

Door een recente uitspraak van de Hoge Raad, een scherper toezicht door de 
ACM (Autoriteit Consument & Markt) en een actieve opstelling van de make-
laarsorganisatie NVM en de Woonbond begint het tij voor de huurders nu te 
keren. Er is veel informatie beschikbaar op de websites van de genoemde orga-
nisaties en daar vindt de liefhebber alle juridische details die te ver voeren voor 

deze column. Bij de Woonbond is zelfs een deurwaarderscheck 
te vinden, waarmee je kunt bekijken of je een kans maakt 

met een terugvorderingsactie als je meent in het verle-
den onterecht betaald te hebben. 

Mogen bemiddelingskosten dan nooit in rekening 
worden gebracht? Ja, als u een zoekopdracht geeft 
aan een bemiddelaar voor huurwoningen buiten zijn 
eigen aanbod. Hij voert dan immers geen werk uit voor 

verhuurders, maar als ‘aanhurend’ makelaar voor de 
huurder. Dan is er sprake van een situatie zoals die ook bij 

koop en verkoop van woningen toepassing is: een strik-
te scheiding tussen aan- en verkoopmakelaar. Een 

dergelijke transparante gang van zaken is uiteinde-
lijk voor elke consument te prefereren.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Stichting SPEK presenteert: 

De avonturenserie van Ko Cadeau
De afgelopen maanden is Stichting SPEK samen met Sinterklaas, zijn pieten 
en Ko hard aan het werk geweest om een fantastische zesdelige avonturen-
serie op te nemen. Ko is voor het eerst in Nuenen en beleeft hier spannen-
de, grappige en nieuwe avonturen. Maar zal alles goed gaan???

De kinderen kunnen Ko in ieder geval 
helpen bij haar avonturen in Nuenen 
door onderstaande stempelkaart bij te 
houden! In de eerste aflevering zal 
Sinterklaas precies vertellen wat de 
bedoeling van deze kaart is, maar het 
komt op het volgende neer:
•	 Ieder	kind	in	de	gemeente	Nuenen	

kan via facebook, de kranten, de 
basisscholen en onze nieuwe web-
site een stempelkaart halen.

•	 Aan	het	eind	van	iedere	aflevering	
zien we Ko die op zoek is naar de 
volgende Nuenense locatie.

•	 Op	verschillende	locaties	in	Nuenen	
is een stempellocatie, die gerela-
teerd is aan het bericht van de pie-
ten aan het eind van de aflevering.

•	 De	 kinderen	 kunnen	 met	 hun	
stempelkaart naar deze locatie 
gaan om een stempel te halen, en 
de volle stempelkaart aan het eind 
van de serie inleveren op een nog 
geheime locatie...

•	 Bij	de	stempellocaties	hangen	fo-
to's van Ko, waarmee de kinderen 
op de foto mogen. Dit is belang-
rijk om te doen als de kinderen 
extra kans willen maken op de 
prijs die door Stichting SPEK 
wordt uitgereikt aan het winnen-
de kind.

•	 Kinderen	 buiten	 de	 gemeente	
Nuenen mogen uiteraard ook 
mee doen, maar zij zullen geen 
stempelkaart op school ontvan-
gen.

De eerste afleveringen zijn al afgege-
ven op de Nuenense scholen en staan 
online op internet.

Nuenense  
studente  
ontwerpt  
jubileumtas   
voor Rabobank 
De Rabobank Maas en Waal viert dit 
jaar haar 100 jarig jubileum, hier-
voor had de bank de studenten van 
het Sint Lucas Boxtel gevraagd een 
aktetas te ontwerpen in de sfeer 
van de Rabobank Maas en Waal.

Het was de Nuenense Elysée Rooijac-
kers opgevallen dat de bank oog heeft 
voor detail en het vakmanschap graag 
terugziet in de producten. Daarbij is 
de menselijke maat erg belangrijk. 
Elysée heeft daar op ingespeeld, door 
de uitstraling erg strak en zakelijk te 
houden, maar ook zo te ontwerpen 
dat het niet voorspelbaar wordt. Ely-
sée heeft gekozen  voor de ‘zakelijke‘ 
uitstraling, daarbij heeft ze de ken-
merken van de bank subtiel verwerkt 
in de afwerking van de tas.

Onlangs was de bekendmaking,   de 
door haar ontworpen en gemaakte tas 
werd verkozen tot het jubileumexem-
plaar, bestemd voor de Rabobank di-
recteur Maas en Waal. 
Trots overhandigt Elysée de tas aan   
mw. Pascalle Litjes- de Waal. 
Inmiddels pakt deze jonge onder-
neemster in spe door, en heeft al haar 
eigen tassenlijn met bijbehorend logo 
‘ER’ geïntroduceerd. We blijven haar 
stappen volgen in deze voor haar uit-
dagende en  creatieve modebranche. 

Info
elysee.rooyackers@gmail.com
www.facebook.com/ERleatherware

 I.v.m. Kerstavond en Oudjaarsdag verschijnt 
ROND DE LINDE in beide weken op 

woensdag 23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en advertenties is

maandag voor 12.00 uur.
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Sinterklaas voor volwassenen
Tijdens de wekelijkse Inloop van WLG in d’n Heuvel op maandag 30 novem-
ber zal opnieuw het Sinterklaas dobbelspel worden gehouden. Ruim an-
derhalf uur vermakelijk samenzijn in de sfeer van Sinterklaas. Cadeautjes 
staan centraal terwijl het echt om iets anders gaat…..

Om mee te kunnen doen neemt u 3 
simpele cadeautjes mee, ingepakt in 
Sinterklaaspapier. Dit hoeven niet per 
sé gekochte spullen te zijn, het mag 
ook iets zijn wat u zelf ooit gekregen 
heeft maar niet gebruikt hebt. Liefst 
iets nieuws of heel grappigs. Het aantal 
cadeautjes wordt door WLG aange-
vuld met wat extra cadeautjes. U hoeft 
u niet aan te melden om mee te doen. 
Pak gewoon 3 dingen in en schuif maar 
aan. In Den Heuvel staat al vanaf 13.30 
uur de koffie klaar. Er wordt gespeeld 
van 14.00 tot 15.30 uur. 

Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt, zoals 
lezingen of reisverhalen tijdens de In-
loop? Of bent u geïnteresseerd in wat 
WLG te bieden heeft (hulpdiensten 
als vervoer of administratie of mee-
eten met ‘Ittemee?’), surf dan eens 
langs op www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl. U kunt voor informatie 
ook bellen met 06 41102625. Maak het 
u gemakkelijk en schrijf in voor de 
nieuwsbrief; ook kunt u commentaar 
geven op activiteiten en vertellen wat 
u er van vindt. 

Winterbierenmiddag 
met live muziek  
in Ons Dorp
 
Zondag 29 november organiseert 
Café Ons Dorp een winterbieren-
middag. Heerlijk genieten van vol-
le, mooie en stevige bieren daar 
draait het deze middag om.
 
Waar er in eerdere edities enkel de Cu-
vée du Chateau van tap werd gepre-
senteerd zijn er dit jaar meerdere 
hartverwarmende bieren van tap te 
verkrijgen. Onder meer Winterbri-
gand   en Zuster Agatha Quadruppel. 
Deze laatste is onlangs uitgeroepen tot 
beste bier van Brabant, er is maar een 
fust van beschikbaar en dus maar be-
perkt beschikbaar.
  
Akoestische live muziek
De middag wordt ondersteund door 
heerlijke akoestische muziek van Jan 
en Kristel. Dit duo, met Jan op gitaar 
en Kristel met zang brengt nummers 
van o.a. U2, Ilse De Lange, Anouk, Ja-
nis Joplin, Beatles, Alanis Morisette.
 
Zowel voor de speciaalbierliefhebber 
als muziekgenieter een prima gelegen-
heid om naar Café Ons Dorp te ko-
men. De toegang is gratis en de 
middag begint om 14.00 uur. Café Ons 
Dorp is te vinden aan de Parkstraat 1 
te Nuenen. Meer informatie zie.
www.facebook.com/cafeonsdorpnuenen 

Nuenen steunt 
Diabetes Fonds 
met € 3076,77 
36 vrijwilligers gingen begin november 
in Nuenen op pad voor het Diabetes 
Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de 
collectebus € 3076.77 op. Het opgehaal-
de geld gaat naar onderzoek om diabe-
tes beter te behandelen of te voorkomen. 
Bedankt, Nuenen! Wij zijn erg blij met 
uw bijdrage aan de collectanten. Har-
telijk dank daarvoor. Ook gaat mijn 
dank uit aan de enthousiaste collec-
tanten van Nuenen. We mochten dit 
jaar weer nieuwe gemotiveerde collec-
tanten verwelkomen. Zij hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd om dit 
bedrag binnen te halen.
Collectecoördinator Thieu van Ek-
kendonk Tel. 040-284 23 17, e-mail 
t.vanekkendonk@onsnet.nu 

Sinterklaasfeest gaat verder bij 
Intratuin en d’n Kleine Dommel
 
Na het gezellige feest in Het Klooster had de Sint er nog geen genoeg van. 
Na een drukke eerste week in Nederland hadden Sinterklaas en z’n pieten 
nog wel zin in een extra feestje. En zo trok de stoet naar de Intratuin en d’n 
Kleine Dommel.
 
De kinderen mochten vorige week een 
schoentje knutselen in de ‘pietenwerk-
plaats’. Deze waren door de pieten ge-
vuld en bij de Intratuin neergezet. De 
kinderen konden deze ophalen en 
meteen nog even gek doen met de pie-
ten en op de foto met Sinterklaas. Er 
waren lekkere chocoladebollen, man-
darijnen, snoepjes en ballonnen. De 
pieten maakten er een mooie en gezel-
lige rommel van en Sinterklaas heeft 
ook nog even een rondje gelopen. 

Daarna was Sinterklaas er nog niet 
klaar mee. De stoet ging verder naar 
d’n Kleine Dommel waar ook nog eens 
veel kinderen op hem stonden te 
wachten. Daar wilden de pieten nog 
wel even de speciale Pietenpannen-
koek proeven. En lekker dat ie is. Dus 
ga ‘m zelf ook proeven t/m 5 decem-
ber. Daarna staat deze pannenkoek 
niet meer op de kaart. Sinterklaas en 
de pieten hebben gezellig aan ieder ta-
feltje gekletst en er ook hier weer een 
beetje een rommeltje van gemaakt. 

Wat was het een leuke dag, maar nu is 
het wel tijd om terug naar het Sinter-
klaashof te gaan. Even rusten voor het 
volgende feestje. 

Drie gedecoreerden     
bij gregoriaans jubileum
Afgelopen zondag hebben na een plechtige eucharistieviering in de Nue-
nense Clemenskerk maar liefst drie personen van het Gregoriaans Koor 
Sint Andries een onderscheiding ontvangen. 

Bij gelegenheid van het 40-jarig be-
staan van het Gregoriaans Koor Sint 
Andries vond op St. Ceciliadag een 
voortreffelijk georganiseerde jubi-
leumviering plaats. Tevens een uitge-
lezen moment om aan het einde van 
de Mis een drietal leden in het zonne-
tje te zetten. De Eremedaille in zilver 
van de Nederlandse Sint-Gregorius-
vereniging was voor Tjeu Hermans 
(83) vanwege zijn 25-jarig lidmaat-
schap van het Gregoriaans Koor. An-
ton van den Biggelaar (77) ontving de 
Eremedaille in goud van de Neder-
landse Sint-Gregoriusvereniging, om-
dat hij 40 jaar actief zanger is in 
kerkkoren, waaronder het gregoriaans 
koor. De hoge pauselijke onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifice ging 
naar dirigent Fran Hamilton (83) van-
wege 75 jaar inzet voor de kerkmuziek 
op vele terreinen en in vele functies. 
Pastoor Vossenaar prees de gelauwer-
den, gezeten in pontificale zetels, voor 

hun grote muzikale betrokkenheid bij 
de liturgische vieringen in Nuenen, 
waarna de voorzitter van het koor, Pe-
ter van Overbruggen, hun de ereteke-
nen opspeldde. De aloude lofzang van 
het Te Deum, alleen uitgevoerd bij 
zeer speciale gelegenheden, klonk na 
deze huldiging extra feestelijk. 
’s Middags vond in dezelfde kerk een 
concert rond het gregoriaans plaats, 
waarbij een groot publiek aanwezig 
was. Ook daar werden de gedecoreer-
den met een luid applaus begroet. De 
jubileumdag werd waardig en stijlvol 
besloten met gevarieerde zang van 
drie koren, geleid door Fran Hamilton 
en Tom Suters. Bij het daarna geheven 
glas hoorde men alom loftuitingen 
over de schitterende uitvoering. Velen 
die minder vertrouwd zijn met het 
gregoriaans, waren zeer onder de in-
druk van de wijze waarop deze oude 
gezangen waren ingebed in een schit-
terend concert. 

Foto: Anneriet Driessen

KBO en PCOB   
bundelen krachten 
De twee seniorenorganisaties KBO en 
PCOB willen samen de toekomst in als 
dé grote seniorenorganisatie van Ne-
derland: KBO-PCOB. Dat hebben de le-
denraden van beide verenigingen 
vandaag besloten. "We bundelen onze 
krachten, in het belang van de Neder-
landse ouderen", zo stellen de beide 
voorzitters. De verenigingen hebben 
opgeteld zo'n 300.000 leden. De eerste 
stap is het samenvoegen van de twee 
landelijke bureaus tot één gezamenlijk 
bureau waarin de collectieve belangen-
behartiging wordt opgepakt. De twee 
verenigingen blijven vooralsnog in hun 
huidige vorm bestaan.
 
Vijf speerpunten
De eerste stap voor de gezamenlijke seni-
orenvereniging KBO-PCOB is het samen-
gaan van de landelijke bureaus die nu nog 
in Zwolle en 's-Hertogenbosch gevestigd 
zijn. Het nieuwe bureau gaat straks onder 
één naam de belangen van ouderen behar-
tigen. De samenwerking geeft meer slag-
kracht en zorgt ook voor meer 
zichtbaarheid in het maatschappelijke en 
politieke debat. De nieuwe KBO-PCOB 
heeft vijf speerpunten voor het beleid van 
de komende jaren opgesteld: langer thuis 
wonen, koopkracht, digitalisering, veilig-
heid en zingeving.
 
Eigenheid blijft
Stip aan de horizon is beide verenigingen 
samen laten gaan in één vereniging. Bij dit 
proces staat zorgvuldigheid voorop. Han-
nah Bovenkerk, bestuursvoorzitter PCOB: 
"De kracht van onze verenigingen zit bij 
onze afdelingen, dicht bij onze leden. We 
werken samen vanuit wat ons bindt en met 
erkenning van verschillen in cultuur en 
structuur. Steeds meer organisaties rich-
ten zich op ouderen, maar juist onze ver-
enigingsstructuur maakt ons uniek." Wil 
van der Kruijs, bestuursvoorzitter Unie 
KBO beaamt dit: "De lokale afdelingen zijn 
daarin belangrijk. De landelijke belangen- 
en serviceorganisatie richten we nu geza-
menlijk in, om te komen tot één effectieve 
en geïntegreerde werkorganisatie, in het 
belang van al onze leden." www.kbo.nl

Duik in het waterschap

Waterschap De Dommel zoekt 
nieuw jeugdbestuurslid 
Waterschap De Dommel wil, net als alle waterschappen in Nederland, graag 
dat jongeren meedenken over water, waterbeheer en waterschappen. En-
kele jaren geleden is daarom het Nationale Jeugdwaterschapsbestuur in 
het leven geroepen. Een groep enthousiaste jongeren tussen de 14 en 17 
jaar vanuit de verschillende waterschappen in Nederland. Waterschap De 
Dommel zoekt voor dit jeugdbestuur een nieuwe gedreven ambassadeur. 

Het Jeugdwaterschapsbestuur geeft 
jongeren de kans om met elkaar van ge-
dachten te wisselen en mee te denken 
over het waterbeheer in Nederland. 
Ook adviseert het Jeugdwaterschaps-
bestuur de waterschappen over het be-
reiken en betrekken van jongeren bij 
het waterschapswerk. De jeugdbe-
stuurder vervult naast de landelijke rol 
ook een rol bij zijn ‘eigen’ waterschap. 
Daar denkt hij/zij mee over onder an-
dere educatieve activiteiten richting 
jongeren en vaak is de jeugdbestuurder 
actief bij open dagen en openingen.
Joeri Renes uit Best is ruim 2,5 jaar 
jeugdbestuurder van Waterschap De 
Dommel geweest. Joeri: “Helaas moet ik 
eind 2015 stoppen met deze taak omdat 
ik 18 jaar ben geworden. Ik heb het als 

een leuke en vooral leerzame tijd erva-
ren. Zo heb ik Koning Willem Alexan-
der (destijds in zijn rol als watermanager) 
ontmoet en met hem gepraat over water 
in relatie tot jongeren in Nederland. 
Maar ook was ik jurylid bij het landelij-
ke jeugddebat tijdens de waterschaps-
verkiezingen 2015. Verder ging ik in 
gesprek met inwoners tijdens de jaar-
lijkse open dag van De Dommel. Een er-
varing die ik niet snel zal vergeten”. 

Ben jij rond de 14 jaar en wil je een ac-
tieve bijdrage leveren aan waterbeheer 
in Nederland kijk dan op www.dom-
mel.nl/jeugdbestuurslid. 
Aanmelding met motivatie kan naar 
Manon van den Oever, mvdoever@
dommel.nl 

Speeltuin de Kievit    
zoekt bestuursleden
In de afgelopen 5 jaar heeft het huidig bestuur met veel plezier en toewij-
ding gewerkt aan het opzetten en verbeteren van de organisatie. Inmiddels 
staat er een sterke basis waar we erg trots op zijn!

Wij zijn op zoek naar onder meer een 
voorzitter, penningmeester en secre-
taris, die samen het dagelijks bestuur 
vormen van onze stichting. Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die:

•	 Het	 prettig	 vinden	 om	 samen	 te	
werken met vrijwilligers, bestuur en 
externe relaties.

•	 Affiniteit	 hebben	 met	 financiën/
boekhouden (penningmeester).

•	 Enthousiast	worden	van	het	zoeken	
naar nieuwe samenwerkingsverban-
den,	financiële	middelen	en	of	mo-
gelijkheden (fondsen, subsidies).

•	 Een	uitdaging	zien	in	het	door	ont-
wikkelen van onze speeltuin.

•	 Zich	 willen	 inzetten	 in	 het	 belang	
van de speeltuin, waarbij onze gas-
ten centraal staan.

•	 In	het	bezit	zijn	van	horecapapieren	
zoals	Sociale	Hygiëne	en	HACCP.	

Wij zijn:
Een dynamische en innovatieve or-
ganisatie met een sterke maat-
schappelijke betrokkenheid. Een 
levendige vrijwilligersclub van jon-
geren en ouderen waar plaats is 
voor iedereen en iedereen een 
steentje bijdraagt. Vele handen ma-
ken licht werk! 

Herken je je in het bovenstaand profiel, 
heb je interesse of wil je meer weten? 

Stuur een mail naar 
info@speeltuin-dekievit.nl

Oma’s aan de top
Op zondag 29 november tussen 14.30-16.30 uur treedt het koor ‘Oma’s aan de top’ 
op in de Gasterij van Jo van Dijkhof. De toegang is gratis. www.omasaandetop.nl



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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

€ 200,-- KORTING OP ALLE MATRASSEN*
€ 200,-- KORTING OP ELEKTRISCH VERSTELBARE BEDBODEMS*

*In de actieperiode t/m 30 november 2015

North™ slaapsysteem
NIEUW IN ONZE SHOWROOM:

GRATIS HOOFDBORD* bij 
Tempur North Continental

tot € 400,-- 
VOORDEEL 
per ligplek*

2e kussen 
of dekbed 
halve prijs*

ACTIES LAATSTE WEEK

2e kussen halve prijs* / 2e dekbed halve prijs*

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN   VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

29 NOVEMBER MEGA 
VLOOIENMARKT  Ten-
nishallen Eindhoven Noord 
9.00-16.00 uur. Vijfkamplaan 
12  Eindhoven. € 2 p.p. 220 
kramen bomvol! 06-20299824.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

W I N T E R B A N D E N 
WIELWISSEL voor Nue-
nen ca. vakkundig gemonteert 
door Gerwenaar. Online prijs-
info op. www.helmond-
banden.nl Duizeldonkse-
straat 11b Helmond. Bel voor 
afspraak 06-54297369.

De parochie Heilig Kruis is een levendige parochie van ongeveer 
10.000 gelovigen die de gemeenschap vanuit drie kerken in de 
gemeente Nuenen bedient. Het pastorale beleid laat zich het best 
omschrijven met de volgende termen: Mensen nabij zijn, mensen 
boeien en binden en daarmee een levende gemeenschap vormen. 
Onze cultuur kenmerkt zich door ondernemende mensen die 
elkaar de ruimte geven en elkaar inspireren om samen tot mooie 
ideeën te komen. 
 

In verband met het vertrek van een collega binnen onze financiële administratie zijn we voor 
ca. 5 uur per week op zoek naar een nieuwe invulling voor de functie van: 

 
Vrijwilliger financieel administratief medewerker (M/V) 

 
Functie inhoud: 
Binnen het team van de financiële administratie zijn naast de penningmeester nog drie vrijwilligers 
actief. Zij verzorgen de kerkelijke financiële administratie voor de geloofsgemeenschappen 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Daarnaast vervaardigen zij rapportages op verzoek van het 
bestuur of vanuit het bisdom. Ook fungeert het team als vraagbaak voor het secretariaat en 
andere betrokkenen binnen de parochie. 
 
Functie eisen: 
•	 Aantoonbaar	boekhoudkundige	kennis	en	ervaring.	
•	 Ervaring	met	geautomatiseerde	boekhoudkundige	systemen.	
•	 Kennis	van	en	ervaring	met	de	Microsoft	office	pakketten.	(Voornamelijk	Word	en	Excel)	

Competenties: 
•	 Accuratesse:	Je	hebt	oog	voor	details	en	toont	je	bewust	van	de	consequenties	en	de	risico’s	

van onvolledige of foutieve gegevens. 
•	 Cijfermatig	inzicht:	Je	werkt	graag	met	cijfers	en	hebt	er	ook	affiniteit	mee.	
•	 Integriteit:	Je	werkt	met	vertrouwelijke	informatie	en	kan	op	de	hoogte	zijn	van	privé-gegevens.	

We	verwachten	dat	je	op	integere	wijze	omgaat	met	de	aan	jou	toevertrouwde	informatie.	
•	 Communicatief:	Je	vindt	het	leuk	om	kennis	en	informatie	te	delen	en	zoekt	daarvoor	het	
	 contact	met	je	collega’s	binnen	de	parochie.	

Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met 
pastor	Hans	Vossenaar	ofm,	tel.	040-2859094,	of	met	penningmeester	Frans	Staals,	tel.	040-2834586.	

PIANOLESSEN IN 
NUENEN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040 - 2843533 
/06 - 23094787 of kijk op 
www.pianolesnuenen.nl
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Doorspekt met een plezierige dosis 
humor leidde Bemelmans zijn publiek 
door een aantal schilderijen. Bosch 
was een verteller in beeldtaal en maak-
te veel gebruik van spreekwoorden en 
symbolen die de mens van zijn tijd 
verstond.

Ondeugden als wellust, bedrog, on-
tucht, ijdelheid of gulzigheid, wist hij 
op zijn unieke wijze in zijn schilderij-
en uit te beelden, terwijl hij er niet 
voor terugschrok rijke priesters, nota-
belen en kwakzalvers vooral in die 
minder vlijende omstandigheden neer 
te zetten.
 
Bemelmans kwam aan de twee uren 
die hem door de KBO Nuenen in deze 
lezing waren toege-
meten tijd tekort om 
al zijn boeiende in-
formatie over een ou-
de maar toch nog 
steeds actuele schil-
der over het voetlicht 
te brengen.

 
     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 donderdagochtend
9.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur

Vragen zonder afspraak!
LEV Groep, Berg 22c

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 Sinterklaashof:
Ma. di. en do. van 14.30 uur tot 17.00 uur

Woe. van 12.00 uur tot 17.00 uur
Vrij.van 12.00 uur tot 17.00 uur

Za.en zo.van 10.00  tot 17.00 uur

Woensdag 25 november
20.15 uur Thema-avond ‘De verrassende 

paus Franciscus’
De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

Donderdag 26 november
9.30 uur Etiketten maken
Computercafé Seniorweb, 

bibliotheek Nuenen

Donderdag 26 november
14.00 uur Kienen

Gasterij Jo van Dijkhof

Donderdag 26 november
20.00 uur Lezing Jan de Jong,

Multatuli, Van Gogh en Busken Huet
Van Goghmuseum Vincentre

Donderdag 26 november
20.00 uur 

Workshop communiceren met kinderen
Basisschool De Wentelwiek.

Donderdag 26 november
20.15 uur Mark van de Veerdonk

Het Klooster

Vrijdag 27 november
18.00-21.00 uur SJO Juventud Sint’s 

Surpriseparty
Voetbalkantine van RKGSV Gerwen

Vrijdag 27 november
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, Lieshout

Vrijdag 27 november
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Zaterdag 28 november
Intocht van de Sint op het Eeneind

Zaterdag 28 november
11.00 tot 16.00 uur 

Kledingwinkel Vrouwencentrum de Vlinder
de Luistruik, Sportlaan 12 Nuenen

Zaterdag 28 november
14.30-16.30 uur Jeugdprinsenbal

Theaterzaal Het Klooster

Zaterdag 28 november
19.15-01.00 uur Evening in Paradise mmv 

Duo New Timeless
Oosters Restaurant New Oriental

Vincent Van Goghplein 99 Nuenen

Zaterdag 28 november
20.11 uur Dwèrsdebuut 

CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Zondag 29 november
14.00 uur 

Winterbierenmiddag met live muziek
Café Ons Dorp

Zondag 29 november
14.30 uur Lenny Kuhr

Het Klooster

Zondag 29 november
14.30-16.30 uur ‘Oma’s aan de top’

Gasterij van Jo van Dijkhof

Zondag 29 november
20.30 uur Liederentafel

Café Schafrath

Maandag 30 november
14.00 uur WLG 

Sinterklaas voor volwassenen
in D’n Heuvel Gerwen

Dinsdag 1 december
20.00 uur Kienen Vrouwenvereniging

Pleincollege

Woensdag 2 december
18.30 uur Kinderklucht 

De Pakjeskluis van Sinterklaas
Het Klooster

Donderdag 3 december
09.30 uur Android smartphone

Computercafé Seniorweb, 
bibliotheek Nuenen

Zaterdag 5 december
10.00 uur-16.00 uur

Centrale Veulenkeuring Gerwen
centrum van Gerwen.

Zondag 6 december
14.00 uur Muziekband Klick

Jo van Dijkhof

Maandag 7 december
20.00 uur Lezing kunstgeschiedenis 

Ine Pels in de Hofkamer van Franciscushof

Kerkberichten

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 28 november 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 29 november 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 28 november 18.30 uur: 
overleden ouders Weick-Coolen; Ruud 
Bijsterveld (vanwege de buurt); Marijn 
Zandboer.
Zondag 29 november 11.00 uur: Paul 
Perrée; Oscar en Fritsje Haffmans-
Haan; Ineke Haffmans-Kuijpers; Lies 
Noten-van Kemenade; Hub Verhoeven; 
Marinus Jansen en Mien Jansen-van 
der Wouw; overleden ouders Sanders-
Boeijen; Pater Piet van Santvoort (van-
wege sterfdag); overleden ouders en 
familie Teunissen-Rooijakkers; Her-
man Lutterman; Jan Bouw; Jan Janssen 
(vanwege sterfdag); Gerard Vos; Sjaak 
Dogge; Riet Stoop-van der Vrande; 
Kees van den Brekel, vanwege sterfdag.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 29 november 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties 
Betsy en Bart Thoonen; Cisca Snijders-
Vos en Antoon Snijders; Cissy Rooijac-
kers-Duijghuijsen; Miet van Rooij en 
overleden familie Jan Sleegers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 29 november 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties
Christ Coolen; Pham Cong Khonh.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 29 november, 10.00 uur: jeugd-
dienst met kerkelijk werker P. Flach. 
Deze zondag begint de Adventsperio-
de, de weken op weg naar Kerst. De kin-
deren beginnen aan hun adventsproject 
in de kindernevendienst. Aan de dienst 
wordt meegewerkt door het Regen-
boogkoor o.l.v. Ingrid de Graaff.  We 
collecteren voor het diaconaal werk in 
Nuenen. Na afloop ontmoeten we el-
kaar bij een kop koffie. Donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Verdere info: zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-

Gezinsviering 
zaterdag ‘samen 
licht maken’
 
De dagen lijken korter, het is wat eer-
der donker in November. Kerstmis na-
dert, we ontsteken de adventskrans. 
Dat brengt licht, geeft gezelligheid, 
sfeer en warmte voor ons allemaal. 
Licht zorgt voor contact, dat we elkaar 
zien! Licht zorgt voor vriendschap, in 
donkere dagen kun je het ‘licht’ zijn 
voor de ander door hem/haar te be-
zoeken. Laten we in deze dagen er op-
nieuw voor elkaar zijn, hier in Nuenen, 
in Nederland of zelfs in deze wereld. 
Laat jij het ‘licht’ branden….?
Kom jij naar de gezinsviering op zater-
dag 28 november? Het kinderkoor 
zingt ook voor jou! Je bent van harte 
welkom in de Clemenskerk te Nuenen 
om 18.30 uur.

creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 26 november 07.15 uur H. 
Mis, H. Sylvester, abt; gedachtenis van 
H. Petrus van Alexandrië, bisschop en 
martelaar. 
Vrijdag 27 november 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Oda, maagd. 
Zaterdag 28 november 08.30 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 
10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 29 november 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis, Eerste zondag van 
de Advent. Adventsbezinning. 13.00 
uur Eerste voordracht; 13.45 uur me-
ditatie in stilte; 14.15 uur Tweede 
voordracht; 15.00 uur Lof met rozen-
hoedje; 16.00 uur einde. 
Maandag 30 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Andreas, apostel; gedachtenis 
van de Advent. 
Dinsdag 1 december 18.30 uur H. mis 
van de Advent. 
Woensdag 2 december 07.15 uur 18.30 
H. Mis, H. Bibiana, maagd en martela-
res; gedachtenis van de Advent. 

Soms zou ik willen
dat gisteren nooit voorbij ging,
omdat vandaag alles zo anders is.

Onverwachts, oneerlijk, niet te begrijpen.
Verdrietig, maar vervuld van mooie en fijne herinneringen zullen wij 

nu verder moeten zonder onze lieve moeder en bijzondere oma

Joke Rakels
M 30 januari 1945                                             22 november 2015

 Nuenen: Bianca en Herbert
                                    Dewi, Luca

 Nuenen: Kim en Paul
                                    Lenn

Correspondentieadres:
Schietbergen 87
5672 SL Nuenen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op zaterdag 
28 november om 11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1, Helmond.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Joke op vrijdag tussen 19.00 en 
19.30 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot Oost 2, Geldrop.

Joke hield van bloemen. Wij zouden het fijn vinden als u een onverpakte 
bloem meeneemt naar haar afscheid.

KBO Nuenen vierde muzikaal zijn jubileum
Afgelopen zondagmiddag gingen twee orkesten voor een goed gevulde 
theaterzaal van Het Klooster helemaal los ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van KBO Nuenen.

Voor de pauze bracht het voltallig KBO 
Seniorenorkest onder aanvoering van 
Harry Fransen een mooie selectie uit 
hun afwisselend repertoire. De pittige, 
nostalgische of swingende nummers 
werden geestig aan elkaar gepraat door 
Henk van de Boom. Zelfs een pikant 
mopje tijdens een korte stop om de mu-
sici even enkele maten rust te gunnen, 
ging er bij het publiek wel in. Alter Lie-
be, junge Herzen was een van de gevoe-
lige nummers van deze oude muzikale 
vrienden en vriendinnen.
Na de pauze was het Aspirantenorkest 
van het Gerwens Muziekkorps aan zet, 
onder leiding van dirigent Raymond Son-
dagh, die de nummers steeds vooraf even 
inleidde. Weliswaar met wat minder mu-
zikanten in aantal dan het Seniorenor-

kest wisten deze enthousiaste blazers en 
slagwerkers zeker zoveel decibels en 
vaart in hun muziek te stoppen. Jeugd 
speelt liever geen walsjes en polka’s, maar 
ronkende rock and roll, Elvis of het mooie 
nummer Skyfall van Adele, de tune van 
de gelijknamige James Bond Film.
Dat jong en oud samen geweldig kunnen 
musiceren bleek gedurende het hele 
feestelijke middagprogramma, maar 
kreeg pas echt zijn climax toen beide or-
kesten samen op het podium met afwis-
seling van hun beider dirigenten een 
paar ronkende nummers ter afsluiting 
brachten. Bert Willems gaf namens de 
KBO Jubileumcommissie uiting aan zijn 
waardering dat het jubileummotto ‘Jong 
en oud, samen in beweging’ in dit mid-
dagconcert weer volop waar is gemaakt.

Boeiend verhaal over Jeroen Bosch 
KBO Nuenen had afgelopen week professor Theo Bemelmans te gast in de 
‘Schuif’. De maandelijkse informele presentatie werd dit keer bezocht door 
een zestigtal belangstellenden. Bemelmans stelde niet teleur, integendeel. 

Met enthousiasme gaf de inleider zijn 
gehoor een zeer brede inkijk in het 
werk en de achtergronden van de Bos-
sche schilder. Ook ging hij uitgebreid 
in op de waaier aan activiteiten die 
Den Bosch voor 2016 in petto heeft, 
omdat het dan 500 jaar geleden is dat 
deze beroemde Bosschenaar overleed.
Onder meer zal er een zeer bijzondere 
expositie plaatsvinden van praktisch 
al zijn schilderijen en een belangrijk 
deel van zijn tekeningen. Zoveel wer-
ken, van over heel de wereld bijeen ge-
bracht in één tentoonstelling van 
Jeroen Bosch, is nog nooit eerder ge-
beurd en zal naar alle waarschijnlijk-
heid ook nooit meer mogelijk zijn. 
Bemelmans gaf aan dat het daarom 
raadzaam is reeds nu uw toegangs-
kaartje te bemachtigen.

Een andere unieke activiteit die de ge-
dreven prof aankondigde voor het Je-
roen Bosch Jaar is een rondleiding die 
men kan boeken door de dakgoten van 
de St. Jans Kathedraal. Als dat geen bij-
zondere route door Den Bosch is!
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BMC-NKV  19 -15
  
Op zondag 22 november speelde NKV tegen het eerste team van BMC. Op 
het veld eindige de wedstrijd, ondanks een goede eerste helft, nipt in het 
voordeel van BMC (11-13). 
Vergeleken met de veldwedstrijd was 
het contrast in het begin groot. BMC 
verraste NKV en ging sterk van start. 
Nog voordat NKV iets had kunnen in-
brengen, wisten ze een 5-0 voorsprong 
te pakken.
De aanvallen van NKV liepen in deze 
fase van de wedstrijd stroef doordat de 
tegenstander te weinig werd opge-
zocht. Hierdoor werd het verdedigend 
een gemakkelijke klus voor BMC. De 
club uit Nuenen kreeg dan ook de op-
dracht om de druk op de tegenstander 
flink op te voeren, zowel in de aanval 
als in de verdediging.
Naarmate de eerste helft vorderde 

kwam NKV beter in de wedstrijd, en 
wisten ze de aandachtspunten aanval-
lend en verdedigend goed te verwer-
ken. Dit resulteerde in een ruststand 
van 12-8, in het voordeel van BMC. 
Opvallend punt is dat 11 van de 12 
goals van BMC gemaakt waren mid-
dels een afstandsschot.
In de rust werd er aangegeven dat 
NKV beter moest voorverdedigen en 
dat de teamgenoten elkaar meer 
moesten gaan helpen, en men meer op 
elkaar moest vertrouwen. Zodoende 
zou het aantal afstandsschoten van 
BMC verminderd moeten worden. 
Aanvallend moest NKV meer druk op 

Wodan VR1-RKGSV VR1  5-3
Door Joske van der Horst

Na vorige week met 5-4 van koploper RPC te hebben verloren trad het da-
meselftal van RKGSV afgelopen zondag aan tegen Wodan. Bij winst zou 
Gerwen de tweede op de ranglijst zijn en bij verlies zou het elftal naar plaats 
vijf zakken. Een spannende competitie dus.

Ook deze keer kreeg RKGSV al binnen 
een minuut de eerste goal tegen. Een 
afstandsschot was raak: 1-0. Hierdoor 
liep Gerwen direct achter de feiten 
aan, hoewel na zeven minuten het eer-
ste gevaar voor Wodan ontstond toen 
een vrije trap van Manon Smits net 
naast het doel ging. Drie minuten later 
kreeg RKGSV wederom een kans en 
had het op gelijke hoogte moeten ko-
men. Na een goede voorzet kwam de 
bal bij Karlijn Janssen die voor een le-

Ondanks de drie doelpunten verloren de dames van RKGSV tegen het dameselftal van Wodan

Badminton

Badminton Club Lieshout 
begint punten te sprokkelen
Het vaandelteam van Badminton Club Lieshout begint na een moeizame 
start in de 4de afdeling van de 1ste klasse punten binnen te halen. Zo werd de 
thuiswedstrijd tegen het hooggeklasseerde tweede team van BC Oss ge-
wonnen en werd er uit gelijkgespeeld tegen het eerste team van BC Oir-
schot. Door deze uitslagen heeft het team weer aansluiting bij de 
middenmoot gevonden, maar blijft het voorlopig nog op een zevende 
plaats staan.

BCL-1/Bouwcenter Swinkels met de dames Nienke Houët en Boukje van der Werf en de 
heren Luc Musters en Mark van Melick.

BC Oirschot-1 - BCL-1: 4-4
Zowel de herendubbelpartij als de da-
mesdubbelpartij eindigde in een derde 
set, waarvan er uiteindelijk één werd 
gewonnen door de Oirschotse badmin-
tonners en één door de Lieshoutena-
ren. In de singlepartijen was het niet 
anders. Eerste heer Mark van Melick 
verloor de derde set. Eerste dame Nien-
ke Houët deed exact hetzelfde. Ook zij 
verloor in de derde set met 21-18 haar 
partij. Tweede heer Luc Musters deed 
het beter en won zijn singlepartij in 
twee sets. Boukje van der Werf, die als 
tweede dame speelde, verloor in twee 
duidelijke sets. De afsluitende mixpar-
tijen waren superspannend. Mark van 
Melick en Nienke Houët wonnen met 
18-21 en stelden zo de tussenstand in 
de partij bij naar 4-3. Luc Musters en 
Boukje van der Werf maakten het nog 
spannender. Zij wonnen met 20-22 in 
de derde set en sleepten daardoor het 
gelijkspel (4-4) binnen.

BCL-1- BC Oss-2: 5-3
De verschillen waren vaak behoorlijk. 
Slechts één partij mondde uit in een 
derde set. Dat was de singlepartij van 
Boukje van der Werf, die ze overigens 
keurig won met 21-14. Mark van Me-
lick en Nienke Houët hadden dat toen 
ook al gedaan: winnen. Zij wonnen 
echter wel in twee sets. 

Luc Musters lukt het niet in zijn sing-
lepartij. Hij verloor in twee sets. Eer-
der al waren de dubbelpartijen eerlijk 
verdeeld. De heren wonnen in twee 
sets en de dames verloren in twee sets. 

Doordat de afsluitende mixpartijen 
óók werden gedeeld (Mark van Melick 
en Nienke Houët wonnen en Boukje 
van der Werf en Luc Musters verlo-
ren) bleef het verschil dat gemaakt 
was in de singlepartijen overeind en 
konden de Lieshoutenaren vijf punten 
én een overwinning bijschrijven.

Korfbal SPORT

Geslaagde clinic PSV Vrouwen bij RKSV
Woensdag 18 november mocht de RKSV Nuenen zeven PSV Vrouwen verwelko-
men op sportpark Oude Landen. De speelsters Kika van Es, Annerens Tijm, Melis-
sa Evers, Myrthe Moorrees, Angela Christ, Corine Peels en Maureen Sanders 
verzorgden daar een clinic voor de meiden van 5 tot 15 jaar en hun vriendinnen.
Waren de meiden op de vrijdag ervoor al enthousiast, deze middag kon voor hen 
helemaal niet meer stuk. Samen met de PSV Vrouwen legden ze op het nieuwe 
kunstgras een voetbalparcours af, onder toeziend oog van vele ouders, die al even 
enthousiast waren. De vele leuke reacties van de jeugdleden na afloop waren een 
blijk van waardering. Ook de PSV’ers kijken terug op een geslaagde voetbalmiddag.

55ste Veulenkeuring Gerwen
‘Tijdens de quizavond van Hee doede mee, een paar weken geleden, werd 
ik de hele avond gebeld. Er ging namelijk een vraag over het beeld van het 
Nederlands Trekpaard dat hier op de Heuvel staat’, verteld Martien Smits, 
bestuurslid van de Stichting Veulenkeuring Gerwen.

Dit jaar was het 25 jaar geleden dat het 
beeld van het Trekpaard werd ge-
plaatst. En dat was toen, in 1990, weer 
ter gelegenheid van het 30-jarig be-
staan van de Gerwense Veulenkeu-
ring. Zaterdag 5 december vindt van 
10.00 uur tot 16.00 uur dan ook de 
55ste Veulenkeuring plaats op en rond 
de Heuvel in Gerwen.
‘Het is de grootste keuring van jonge 
paarden (nul tot drie jaar) van Neder-
land. Er komen ruim 80 inzenders uit 
heel Nederland en uit Belgie’, aldus be-
stuurslid Wim Raaijmakers van de 
Stichting. ‘Ook komt er een hengst 
met afstamming, zoals dat heet. Zeg 
maar het papa paard met zijn kinde-
ren, uit de stal van Jannes van de Kou-
wenhof.’

Tijdens de keuring worden de veulens 
beoordeeld op het exterieur en op be-
weging, dus type, stappen en draf. Er 
worden kampioenen per rubriek ge-
kozen en een totale kampioen. Daar-
naast is er een prijs voor de stalgroep.

Martien: ‘Wij hadden vroeger thuis 
ook trekpaarden. Dan ging ik samen 
met mijn vader op zondag naar Sterk-
sel met paard en wagen. Onderweg 

pakten we een frietje en dan was de 
zondag weer om.’ Wim: ‘Het is voor 
mij pure hobby, liefhebberij. Zo’n keu-
ring is voor de show. In de jaren ‘60 en 
’70 is de functie van het paard in de 
landbouw door de mechanisatie ver-
dwenen. Soms zie je in de bossen nog 
wel eens een trekpaard aan het werk.’
De Gerwense Veulenkeuring in de-
cember is ook zo’n beetje de laatste 
van het jaar. De paarden staan gewoon 
buiten. ‘En dat hoort zo in Gerwen’, 
zegt Martien.

Bridgedrive Vrienden van   
De Akkers/Jo van Dijkhof
Afgelopen zaterdag werd voor de 4e keer de ‘Vrienden van de Akkers/Jo 
van Dijkhof - bridgedrive’ gehouden in de Gasterij van de Jo van Dijkhof. 
Het werd weer een gezellige middag. Prachtig pianospel door Evert Kielen 
klonk voor en na de drive. Zoals een van de deelnemers bij binnenkomst 
opmerkte: “Een warm welkom”.

Men speelde in drie lijnen A, B en C voor de 1e plaats en voor de plaats het 
dichtst bij de 50 %.
1e in lijn A werden Tonny van de Lockant en Henk Filippini met 59.63%
1e in lijn B werden Marijke Verachtert en Maria Gijsbers met 62.81%
De 1e prijs in de C-lijn ging naar Trees Bastiaans en Elly Drenth met 71.17%.
De 1e prijs was een toegangsbewijs voor een van de voorstellingen naar keuze in 
het programma van de Stichting Bedrijf en Cultuur, beschikbaar gesteld door SBC.
Het dichtst bij de 50% waren in lijn A Beike Rooijackers en Ans van der Lubbe. In 
lijn B Nellie en Tiny van Breugel. In lijn C zaten Piet van Dun en Toon Rooijac-
kers het dichtst bij de 50%. 
In totaal speelden er 54 paren mee. Deze bridgedrive heeft het mooie bedrag op-
gebracht van bijna 900 €. De ‘Vrienden’ kunnen hiermee met de steun van al de-
ze bridgespelers iets extra’s bieden voor de ouderen.
U kunt de Stichting Vrienden van De Akkers/Jo van Dijkhof volgen op haar Face-
bookpagina: Vrienden van De Akkers/Jo van Dijkhof. Hierop treft u regelmatig 
een verslag en foto’s aan van de leuke activiteiten die georganiseerd worden.

Spelers het dichtst bij de 50 %.Winnaars 1ste prijs.

Voetbal

BMC zetten, om hen te dwingen de 
fout in te gaan.
In de tweede helft wist NKV terug te 
komen tot 13-11, en werd er als één 
team hard gewerkt om de achterstand 
weg te werken. BMC wist dat NKV ri-
sico moest gaan nemen in de verdedi-
ging om hun afstandsschoten eruit te 
halen. De ploeg uit Berlicum wist hier 
goed gebruik van te maken, waardoor 
ze weer op 4 doelpunten verschil kon-
den komen, 17-13. Uiteindelijk bleek 
dat de 5 doelpunten die NKV in de 
eerste 10 minuten tegen had gekregen 
al te veel waren geweest om de wed-
strijd nog om te buigen. De wedstrijd 
eindigt dan ook in het voordeel van 
BMC, 19-15.
Komend weekend speelt NKV thuis 
tegen Ready'60. De wedstrijd wordt 
zondag gespeeld om 18.45, vooraf-
gaand speelt het tweede team tegen 
DKB 2 in sporthal De Hongerman. 

ge goal over kopte. In de negentiende 
minuut was het wel raak. Na een goe-
de uittrap van keeper Michelle van 
den Bogaard controleerde Karlijn de 
bal goed en zette ze via een steekpass 
Manon Smits vrij voor de keeper. Ma-
non faalde niet en schoof de bal rustig 
naast de keeper: 1-1. Net voor rust 
kreeg RKGSV toch de tweede treffer 
tegen. De Gerwense verdediging was 
onvoldoende alert waardoor Wodan 
alleen op Michelle af kon, die werd 

verschalkt door een mooi lobje. 
RKGSV was even de weg kwijt want 
nog geen minuut later kreeg Michelle 
het weer voor haar kiezen. Ze redde 
echter op schitterende wijze door de 
bal met één hand naast te tikken.

In het begin van de tweede helft domi-
neerde Wodan, wat door een foutje in 
de Gerwense achterhoede ook resul-
teerde in de 3-1. Vanaf dat moment 
zetten de dames van RKGSV weer hun 
schouders eronder en werden duels 
vaker gewonnen. In de 56e minuut be-
reikte een goede steekbal vanuit het 
middenveld Karlijn Janssen, die alleen 
op de keeper af ging. Ze kon de bal 
nog net raken waardoor die over de 
doellijn rolde: 3-2. 
In de 60ste minuut kreeg een speelster 
van Wodan geel na een overtreding op 
Manon Smits. De dames van Gerwen 
hadden toen het beste van het spel en 
de 3-3 viel dan ook in de 70ste minuut, 
toen Manon Smits een vrije trap in de 
lange hoek over de keeper heen schoot. 
Na de gelijkmaker zakte RKGSV weer 
iets terug waardoor Wodan toch nog 
het idee kreeg te kunnen winnen. Het 
laatste kwartier ging het spel beide 
kanten op, maar voor RKGSV viel de 
goal aan de verkeerde zijde: in de 88ste 
minuut maakte Wodan 4-3. Gerwen 
aasde nog op de gelijkmaker maar in 
de tegenaanval kreeg de tegenstander 
een corner. RKGSV stond verkeerd en 
de bal viel via een knie in blessuretijd 
binnen: 5-3.

Voor RKGSV VR1 staat er nog één 
wedstrijd op het programma voordat 
de winterstop begint. Het betreft de 
thuiswedstrijd tegen Nieuw Woensel 
op 6 december om 11:00 uur. Gerwen 
heeft nog iets recht te zetten aange-
zien de eerste wedstrijd tegen Nieuw 
Woensel werd verloren.
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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

RKGSV verlengt contract 
hoofdtrainer Jeroen Vermaas
Het seizoen 2015-2016 is bijna 3 maanden onderweg en de ‘witte’ rook is al 
te zien boven het sportpark van RKGSV. Het evaluatiegesprek tussen hoofd-
trainer Jeroen Vermaas en voorzitter (Pim Kuijten) van RKGSV stond eigen-
lijk gepland voor in de winterstop. 

Echter is er vanuit het bestuur geen 
enkele reden om het contract van Je-
roen Vermaas niet te verlengen. De 
chemie en sfeer binnen de spelers-
groep en de technische staf is erg goed 
wat op het veld resulteert in een onge-
slagen status in de 5e klasse H.
Jeroen Vermaas is bezig aan zijn eerste 
seizoen in Gerwen en zal nu ook het 
seizoen 2016-2017 hoofdtrainer zijn 

van RKGSV. Door het aanblijven van 
Jeroen hebben ook Bart Buis (assistent 
coach) en Sander van Beek (verzorger) 
aangegeven graag er nog een seizoen 
aan vast te plakken. Het doel van 
RKGSV is om dit of komend seizoen 
terug te keren naar de 4e klasse. Daar 
een stabiele middenmoter te zijn die de 
eigen Gerwense jeugd de kans wil ge-
ven aan te sluiten bij de selectie. 

Jeroen Vermaas (rechts) tekent een jaar erbij voor RKGSV

EMK
Zaterdag 28 november 
EMK VE 1 - Wilhelmina B.VE 2 . . 15.30
Zondag 29 november
Bladella 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 3 - EMK 2 . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - Geldrop 5 . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Marvilde 4  . . . . . . . . . . . . 11.00
FC Eindhoven AV 4 - EMK 6 . . . . 11.00
Marvilde 6 - EMK 7  . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK VR 1 - RPC VR 1 . . . . . . . . . . . 13.00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 28 november
Vet. Nederw.- Wilhelmina B.  . . . 16.30
Zondag 29 november
Nederwetten 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij
Terlo 4 - Nederwetten 2  . . . . . . . 10.30
Nederw.3  Woenselse B. 10  . . . . 10.00
Nederw.4 - Woenselse B. 7  . . . . 12.00
Unitas Da1 - Nederwetten Da1 10.00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 28 november 
Braakhuizen Vet 1-RKGSV Vet 1 15.30
Zondag 29 november
Irene 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . 4.30
RKDSV 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 7 - RKGSV 3 . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 4 - Best Vooruit 7 . . . . . . . 11.00

RKSV Nuenen
Zaterdag 28 november
Best Vooruit VE1-Nuenen VE1 . . 16.30 
Zondag 29 november
Brabantia 1-Nuenen 1 . . . . . . . . . 14.30
OJC ROSMALEN 2-Nuenen 2  . . 11.00 
Nuenen 3-EMK 2 . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Nuenen 4-Marvilde 2 . . . . . . . . . . 12.00 
Wilhelmina Boys 3-Nuenen 6 . . 11.00 
Nuenen 7-SBC 6 . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 
FC Eindhoven AV 3-Nuenen 8 . 10.00 
Nuenen 9-Geldrop 6 . . . . . . . . . . 14.00 
Nieuw Woensel 10-Nuenen 10 12.00 
Nuenen 11-Riethoven 5 . . . . . . . 10.00 
Nuenen VR1-DSE VR1 . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR2-RKMSV VR1 . . . . . . . 10.00 
Reusel Sp. VR1-Nuenen VR3  . . . 12.00 

NKV Korfbal
Zondag 29 november
Mariarade 1 – NKV 3  . . . . . . . . . . 13.10
NKV 2 – DKB 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 17.15
NKV 1 – Ready ’60 1 . . . . . . . . . . . 18.45

BC Lieshout
Zondag 29 november  . . . . . . . . . . . . .  
BC '67 VEGHEL-BCL-1/ . . . . . . . . . 13.00 
BCL-H1/Bavaria-BC Ehcv . . . . . . . 10.00

RKKSV 1 – RKSV Nuenen     0-4
Door John van den Elzen

Nuenen gaat door naar de volgende ronde in het KNVB bekertoernooi voor 
amateurs. RKKSV was geen graadmeter voor de groenwitten. In de 82ste mi-
nuut moest Danilo Verus van RKSV Nuenen voor het eerst handelend optre-
den. Kort na elkaar hield hij de voorwaartsen van de thuisclub tot tweemaal 
toe van het scoren. 

Nuenen daarentegen heeft de gehele 
eerste helft gezocht naar een opening 
in de stugge verdediging van de man-
nen uit Kruisstraat. De ene na de an-
dere aanval werd opgezet. Er waren 
kansen voor Sander Egmond, Sjaak 
Egmond en Ron Jansen maar hun vi-
zier stond niet scherp genoeg. In de 
40ste minuut was het zover, Sjaak Eg-
mond trok van de rechterkant naar 
binnen en liet van buiten het gebied 
een droge knal van zijn linkerwreef 
vertrekken. De tot die tijd nauwelijks 
op de proef gestelde Erik Veldman was 
kansloos. Amper 3 minuten hierna 
had Yevghenny Marceli enige meeval, 
via aanvoerder Joost Driessen ver-
dween zijn schot weer in het doel van 
RKKSV 0-2. 
Gezien het spelbeeld tot dan toe een 
magere afspiegeling van het over-
wicht, maar goed de wedstrijd was bij 
de rust gespeeld. 

 Jamey Raas in duel met Lars van Dijck (foto John van den Elsen).

Hockey

Waterpolo
Z&PV Nuenen heren 1 conditioneel erg sterk

Z&PV Nuenen-Hellas Glana    12-6
Vorige jaar speelde Nuenen twee keer gelijk tegen de Hellas Glana. Dit jaar 
is het eerste heren team van Nuenen waterpolo conditioneel sterker dan de 
tegenstander en weet de thuiswedstrijd tegen Hellas Glana, een van de 
toppers van de eerste klasse, afgetekend te winnen.

En dat is twee; na de overwinning vo-
rige week tegen Merlet uit Cuijck wist 
Nuenen afgelopen zondag voor een 
enthousiast publiek ook de tweede 
wedstrijd tegen een van de toppers uit 
de eerste klasse van het district te win-
nen: Hellas Glana werd met 12-6 terug 
gestuurd naar het Limburgse Sittard.
Nuenen kwam prima uit de startblok-
ken. Na de eerste zes minuten was het 
4-1 voor Nuenen. Toen er halverwege 
de wedstrijd van speelhelft gewisseld 
werd stond Nuenen nog maar met 5-3 

voor en was de eindzege nog niet ze-
ker. Ondanks dat twee Nuenense spe-
lers de eindstreep niet haalden 
doordat ze ieder drie keer uit het veld 
waren gestuurd bleek het Nuenense 
team over de beste conditie te be-
schikken. Tot de laatste minuut werd 
er vol gas gegeven, de Limburgers 
konden het niet meer bijhouden en 
dat leidde uiteindelijk tot een ruime 
overwinning.  Volgende week naar de 
Rog in Weert voor de derde topwed-
strijd op rij.

De jonge Maurice Verschoor maakt iedere week zijn doelpuntjes.

Eerste winterkampioen HC Nuenen A2
Op zaterdag 21 november  zijn de jongens van hockeyclub Nuenen A2 kampioen 
geworden in de 2e klasse. Onder leiding van coach Harrie van Megen bleef  Nue-
nen A2 ook tegen Oranje Zwart ongeslagen en werd er gewonnen met maar liefst 
8-1. Op de foto staan de kampioenen uit Nuenen A2. Jongens gefeliciteerd en op 
naar de 1ste  klasse.

Van links naar rechts achter: 
Harrie van Megen (coach), Milan Bleeker, Siebren van der Werf, Tymen van den Bosch, 
Alard Tonkers, Tim Raijmakers, Luc Raijmakers en Wouter van Megen.
Van links naar rechts voor: 
Chris Wildeboer, Pieter Geenen, Stijn Raessens, Emile Pernot en Jochem Marnissen.

Meiden Z&PV Nuenen 
plaatsen zich voor NJJK
Hoewel zwemmen een individuele sport is, zijn teamgenoten ontzettend be-
langrijk. Tijdens trainingen om elkaar te helpen, bij wedstrijden om elkaar 
aan te moedigen en bij estafettes om samen een toptijd neer te zetten.

Voor zo’n estafette heb je meestal 4 
personen nodig, zoals voor een 
4x100m vrijeslag of 4x100m wissel-
slag. En dat zijn de estafettes die de 
meiden van Z&PV Nuenen eind janua-
ri in Amsterdam bij de Nederlandse 
Junioren en Jeugdkampioenschappen 
mogen gaan zwemmen.

Afgelopen weekend was het Loes Ko-
lenberg die met 1.05.89 een dik per-
soonlijk record zwom en daarmee 
beide estafettes onder de limiettijd 
bracht. De exacte opstelling kan nog 
tot half januari wijzigen, maar voor nu 
hebben Merel Phaff, Robin Goossens, 
Lot Sauren en Loes er voor gezorgd 
dat er in ieder geval een team aan de 
start mag verschijnen. Voor Merel zijn 
dat afstanden 7 en 8, nadat ze op de 
200vlinder ook de limiet had behaald, 
voor Lot en Loes betekent het hun 
eerste starts ooit op een NK. Dat geldt 
ook voor Flore Meulendijks die als 1e 

jaars junior zich wist te plaatsen op de 
200m schoolslag. Met 3.11.20 maakt 
ze het daarbij nog erg spannend, de li-
miet stond op 3.11.34.
 
Bram Zwetsloot plaatste zich 2 series 
later ook voor de 200school NJJK door 
2.47.47 op de klok te zetten.
Naast deze limieten viel vooral de 
enorme progressie bij de jongens en 
meiden van een jaar of 14 op. Charlot-
te Hoogendoorn (2002) bracht haar 
100vlinderslag omlaag van 1.54.54 
naar 1.40.08 en haar 100wissel van 
1.47.40 naar 1.30.43, terwijl Pleun van 
der Heijden (2002) op diezelfde af-
standen tot 1.33.36 (was 1.36.03) en 
1.23.45 (was 1.31.57) kwam. Victor de 
Kousemaeker (2001) zwom de 100wis-
sel in 1.19.70 (was 1.30.34) en de 
100vrij in 1.07.45 (was 1.13.64). Mau-
rits Vincent (2000) was op die laatste 
afstand nog net wat sneller, hij ging 
van 1.20.35 naar 1.04.86!

Zo rond de 60ste minuut bracht Michael 
van den Dungen drie nieuwe krachten 
in het veld. Sjaak en Sander Egmond 
alsook Ruud Jansen werden vervangen 
door Yusuf Ozkan, Jaimy Raas en Max 
Wisse.
Ook in de 2e helft waren er weer ge-
noeg kansen voor de bezoekers maar 

het was wachten tot de 66e minuut. 
Tom van Beers gaf een diepe bal door 
het centrum van de verdediging. Als 
een duiveltje uit een doosje dook Yu-
suf Ozkan op voor de doelman. Op de 
rand van het strafschop gebied nam 
hij de verbaasde Erik Veldman te gra-
zen, 0-3. De Nuenense supportschare 
die qua aantal in de meerderheid was 
t.o.v. de bezoekers van de thuisclub 
zagen in de 86ste minuut Ron Jansen 
uit een voorzet van Yusuf met het 
hoofd de eindstand bepalen  0-4.

Volgende week is er weer competitie 
voetbal als RKSV Nuenen op bezoek 
mag bij Brabantia. Dan moet blijken of 
de nederlaag opgelopen tegen Geldrop 
is verwerkt. 

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 29-11 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Opening van het Heemhuis
•	 Gala des Princes
•	 Intocht van Sinterklaas
•	 De Hongerman wordt omgebouwd voor vluchtelingen
•	 Congrescentrum BTB 25 jaar
•	 Gregoriaans Koor 40 jaar
•	 Heedoedemee, the day after

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur , 14.00 uur, 17.00 uur, 19.00 
uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actue-
le nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. U kunt alle re-
portages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Op welke TV- kanalen kunt u LON TV ontvangen?
UPC analoog (frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+)
Ons BrabantNet analoog (frequentie 792 MHz, kanaal 39)
Ons BrabantNet Nuenen HD (frequentie DVB-C 44, kanaal 61+)
Ons BrabantNet Nuenen IPTV (Animo-set-up box, kanaal 2009)
Ziggo digitaal (kanaal 36); met CI+ module kanaal 334
KPN (kanaal 609)
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Meld je aan via de site!

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

Let op! Geld lenen kost geld

Een aandeel in elkaar

Graag tot maandag in ons kantoor in Nuenen, Park 34.

Wilt u weten of uw droomhuis financieel haalbaar is, of uw hypotheek oversluiten interessant is voor

u, of heeft u geld nodig voor de verbouwing van uw huis? Loop dan maandag even bij ons binnen in

ons kantoor in Nuenen. Onze financieel adviseurs staan voor u klaar en geven u graag inzicht.

Rabobank Dommelstreek Hypotheek Inloopspreekuur

Kom langs met uw
vragen en krijg een
gratis oriëntatiegesprek.

Iedere maandag van
15.00 tot 20.00 uur:

inloopspreekuur wonen.

WWW.WOENSXL.NL

Sinterklaas koopt in Wc. Woensel

28 en 29 november gezellige Pieten in het winkelcentrum met strooigoed en muziek.

Op Winkelcentrum Woensel kunt u droog winkelen, zijn de parkeertarieven 

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

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

KOOPZONDAG 
29 NOVEMBER

LAAG PARKEERTARIEF

28 en 29 november gezellige Pieten in het winkelcentrum met strooigoed en muziek.

LAAG PARKEERTARIEF

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.
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