
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

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!”

Kerstactie 
gezamenlijke 
kerken: ‘zorg 
voor elkaar’

Veldsink Groep 
neemt 
De Financiële 
Makelaar over 

Nieuw 
jeugdprinsentrio 
Bas, Guusje 
en Bram

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Geldig t/m 31 januari 2016.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Praxis 
Nuenen
zondag 
open!

(hele maand december)

Praxis Nuenen
Duivendijk 1b

‘Mi carnaval komme wij tot leven’

Prins Naturijn heerst   
met drie PiekFijne adjudanten
Door Mariët Jonkhout

De maand december kwam afgelopen zaterdag tijdens het Dwèrsdebuut in 
Het Klooster in een bijna omgekeerde volgorde voorbij. De avond begon 
met het uitluiden van het carnavalsjaar 2015 en met een uitbundig afscheid 
van Prins Finanza en zijn drie adjudanten Chitarra, Uno & Due. Zij namen na 
veel lovende woorden, door onder andere alle zusterverenigingen, met 
weemoed afscheid. Onder het neerdalen van honderden ballonnen, die 
door het kapot prikken ervan een daverend geluid van vuurwerk oplever-
den, werd Prins Finanza opgenomen in het legioen van Oud-Prinsen en zijn 
adjudanten bliezen de aftocht, zoals zij vorig jaar hun debuut hadden 
gemaakt; als Pinokkio werden zij afgevoerd om in Café Schafrath toe te tre-
den tot het DOA, het dispuut van Oud Adjudanten. 

Ondertussen gonsde het in de volledig 
gevulde zaal van de geruchten wie dan 
nu de nieuwe prins of prinses ging 
worden. Er kwamen weer veel namen 
voorbij, sommigen in herhaling, som-
migen volledig geleid door de invloed 
van bier, maar ook nieuwe en onbe-
kende passeerden de revue. Er waren 
natuurlijk een aantal door de nieuwe 
prins genodigden, waarbij dit Dwèrs-
debuut voor diversen hun eerste ken-
nismaking was met carnaval en men-
sen gingen onderlinge linken leggen 
wat de reden zou zijn van hun aanwe-
zigheid. Gelukkig duurde de spanning 
niet eeuwig alhoewel er op een zeker 
moment toch flinke verwarring ont-
stond. Sinterklaas verscheen namelijk 
ten tonele en de twijfel rees of men wel 
bij het goede feestje beland was. En 
zeker toen een aantal elfjes het lieten 
sneeuwen en ook de Kerstman op 
kwam, werd het behoorlijk onrustig.

Sinterklaas en de Kerstman kregen 
zelf ook in de gaten dat ze ergens wa-
ren waar ze misschien niet verwacht 

werden en onder het achterlaten van 
cadeautjes mengden zij zich al snel 
onder het publiek. Het waren flinke 
cadeaus die daar stonden en ineens 
werd het de zaal duidelijk; Sinterklaas 
en de Kerstman hadden de nieuwe 
prins(es) en een gevolg gebracht. De 
muziek ging aan en ineens waren zij 
daar; drie adjudanten met vlak daarna 
de kersverse nieuwe prins en toen de 
zaal in de gaten kreeg wie dit was, vie-
len bij de meesten de kwartjes en steeg 
een heus gejuich op.
Prins Naturijn was samen met zijn 
drie PiekFijne adjudanten gearriveerd. 
En wat zien ze er geweldig uit in hun 
natuurtinten pakken!

De meeste mensen in de zaal kennen 
de 59ste prins van CV. De Dwèrsklip-
pels als Martin Raaijmakers van de 
Boord. Iets specifieker als onder an-
dere de aspergekweker en hovenier 
van de Raaijmakershoeve. Hij is 41 
jaar en al sinds zijn kindertijd ver-
knocht aan carnaval vieren. En dat 
carnaval vieren doet hij samen met 

en Ilse van 10. Als kwartet en onder 
het motto ‘Mi carnaval komme wij tot 
leven’, zullen zij dit jaar in alles voorop 
gaan. Het feestje kan nu al niet meer 
stuk!

zijn vrouw Bernie, ook 41 en een van 
de drie PiekFijne adjudanten. Samen 
runnen ze de Raaijmakershoeve en de 
zorg voor hun twee kinderen Bas van 
11 en Daan van 9. Naast de Prins en 
zijn vrouw telt het gevolg nog twee 
PiekFijne adjudanten. Dian de Kok-de 
Greef, eentje van de melkboer, ge-
trouwd met oud-adjudant Jochem en 
moeder van twee meiden Lieke van 7 
en Guusje van 5 en Lilian Bastiaans-de 
Brouwer, getrouwd met Pieter en ook 
moeder van twee meiden Kim van 12 

’t Brons wordt onthuld
Door Mariët Jonkhout

December, de laatste maand van het jaar is aangebroken en over iets min-
der dan een maand is 2015 ten einde en begint 2016. Dat betekent dat ook 
het Van Goghjaar wordt afgesloten en dat gebeurt natuurlijk nog met een 
spectaculair moment.

Op woensdag 9 december, om 19.00 
uur, vindt in Het Park dan de onthul-
ling plaats van het Bronzen Beeld van 
de aardappeleters, gemaakt door Peter 
Nagelkerke. 130 jaar na dato van de 
schildering door Vincent zelf, verrijst 
er een heuse drie-D versie in brons pre-
cies op de plek waar Vincent op keek 
als hij in het huis van koster Schafrath 
aan zijn schilderijen werkte. Een drie-
D versie van zijn werk, Vincent zou het 
niet hebben durven dromen, er kan in 
130 jaar veel veranderen.

Het beeld is gemaakt en in brons gego-
ten door Peter Nagelkerke, die inmid-
dels een groot deel van zijn artistieke 
leven gewijd heeft aan werken die met 
Vincent van Gogh te maken hebben. 
Met dit beeld voegt Peter een dimensie 
toe aan de historie van Vincent in Nue-
nen.
De officiële onthulling en daarmee de 
schenking aan de gemeente Nuenen 
en aan alle inwoners vindt dus plaats 
op woensdag 9 december om 19.00 
uur in Het Park.
Naast het uniek zijn van dit beeld is 
het ook uniek dat binnenin het beeld 
een tijdscapsule is geplaatst. Tot 2 de-
cember had een ieder de mogelijkheid 
een boodschap in de vorm van alleen 
een naam, maar ook van foto’s, video’s 
of publicaties achter te laten. Deze 
tijdscapsule heeft als doel over weder-
om 130 jaar, in het jaar 2145, de dan 
toekomstige inwoners van Nuenen 
kennis te laten maken met het mooie 
Nuenen van nu. Tot die tijd zal de cap-
sule gesloten blijven, tenzij dit ergens 
in de toekomst veranderd wordt, mis-
schien wel door eenzelfde discussie 
die de plaatsing van het beeld de afge-
lopen maanden heeft opgeroepen.

Na woensdag 9 december kan dus ie-
dereen genieten van de nieuwe kunst-
aanwinst in het dorp. Dit zou echter 
niet mogelijk geweest zijn als niet ve-
len een financiële bijdrage hadden ge-
leverd, zoals de Gemeente Nuenen, 
veel bedrijven maar ook particulieren.

Waarschijnlijk zal ook in de, nabije, 
toekomst het beeld gespreksstof op 
blijven leveren. En dat mag, dat moet 
zelfs dat is inherent aan kunst, Vincent 
zelf zou nooit beroemd zijn geworden, 
als er niet over zijn kunst gepraat 
werd.

Foto John Geven Studios.

5 jaar Francisco,
de Spaanse keuken, in Nuenen!
Op 4 december 2010 opende traiteur Francisco de deuren aan de Berg 32a 
in Nuenen met Spaanse tapas. Medio 2013 is het verbouwd tot Grill, Brood-
jes en Tapasbar Francisco. In de afgelopen jaren hebben ze stapje voor 
stapje hard gewerkt om er een sfeervol en vriendelijk restaurant van te 
maken. Eva, de gastvrouw en partner van Francisco, ontvangt je met een 
vrolijke en zonnige lach.

Ze serveren er Spaanse fusion gerech-
ten waar ze hun eigen signatuur aan 
geven. Naast nog enkele traditionele 
tapas naar Abuela’s (oma’s) recept, ma-
ken ze vooral eigen speciale kleine ge-
rechten, waarin de Spaanse en Neder-
landse achtergrond van de chef-kok en 
eigenaar duidelijk te proeven is. Je 
proeft ook dat de tapas met verse pro-
ducten, passie en liefde bereid worden.
Omdat ze graag met dagproducten 
werken, wordt de menukaart 4x per 

jaar aangepast aan de seizoenen. Met 
de gerechten houden ze waar mogelijk 
rekening met allergieën en vegetariërs. 
De traditionele tapas zijn met name 
geschikt voor de kinderen. Dus ook 
deze gasten zijn van harte welkom.

Kerst in Spanje wordt voornamelijk op 
24 december gevierd. Daarom ser-
veert Francisco al op 24 december, 
naast 1ste en 2de kerstdag, zijn specia-
le 6 gangen kerstmenu. Kijk voor het 
menu op de site: www.dekeukenvan-
francisco.nl of de advertentie elders in 
dit blad. Reserveer tijdig en bel 06-
30121624. Francisco is open van 
woensdag t/m zondag.



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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VERKEER
Afsluiting spoorwegovergang Collse Hoefdijk
In de nacht van 5 en 6  december a.s. wordt de spoorwegovergang in 
de Collse Hoefdijk afgesloten in verband met onderhoudswerkzaam-
heden aan het spoor. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid vanaf 
de Collse Hoefdijk en Geldropsedijk via de spoorwegovergang Eeneind. 
De omleidingsroute wordt aangegeven door borden.

Aankondiging militaire oefening
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 7 tot en met 11 
december 2015 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 50 
personen deel, 4 militaire wielvoertuigen en 6 rupsvoertuigen. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

AFVALINZAMELING
Thema: Aanbieden container bij vorst
Tijdens de vorstperiode kan het voorkomen dat het afval in uw con-
tainer vastvriest. Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans 
dat er niets of nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel gere-
gistreerd wordt en u hier dus het volledige tarief voor betaalt. U bent 
zelf verantwoordelijk dat de container volledig wordt leeggemaakt. 
Indien dit niet het geval is wordt er niet nagereden door onze afvalin-
zamelaar. Om ook bij vorst uw container te kunnen legen, willen wij 
u graag de volgende adviezen geven:
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	container.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken.
•	 Zet	de	containers	één	nacht	 voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	

zodat de inhoud kan ontdooien.
•	 Plaats	tussen	de	deksel	en	de	container	een	stokje	om	het	dicht-

vriezen van de deksel te voorkomen.
•	 Stamp	het	afval	niet	aan.
•	 Steek,	wanneer	u	de	container	aanbiedt,	het	afval	langs	de	wanden	

los met schop of stok.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 24	november	2015	 Dubbestraat	2A,	5674	AE	–	het	uitbreiden	
   van de woning (BOUW); 
•	 26	november	2015	 Sleedoornlaan	18,	5672	BN	–	het	uitbreiden	
   van de woning ten behoeve van het vestigen 
   van een nagelstudio (BOUW).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemees-
ter	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	tijdelijk	plaatsen	van	

een tent i.v.m. de volgende activiteiten: -Nieuwjaarsparty John de 
Bever op 1 januari 2016;

	 •	 Nieuwjaarsreceptie Ondernemers Contact Nuenen op 4 januari 
  2016;
	 •	 Prinsenreceptie	Broakese	Carnavalszotten	op	10	januari	2016;
	 •	 Tonpraotavond	Broakese	Zotten	op	16	januari	2016;
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	De	Narre-Kappen	voor	het	orga-

niseren van de diverse carnavalsactiviteiten in een tent op het 
Heuvelplein, zoals zwamavonden, receptie prins, carnavalsbal etc. 
in de periode van 29 januari 2016 tot en met 9 februari 2016 als-
mede het organiseren van een carnavalsoptocht op 6 februari 2016 
door de kom van Gerwen.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

VERVOLG OP PAGINA 5

AFVALWEETJE

Wekelijks halen wij uw PMD afvalzak op, 
bied deze pas de avond voor inzameling aan!

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, 3 december 2015

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 26	november	2015	 Vincent	van	Goghstraat	1,	5671	GW	–	het
   wijzigen van detailhandel naar combinatie 
	 	 	 van	detailhandel	met	horeca	(RO,	afwijken	
   van de bestemming). 
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10000,	
5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

PUBLICATIE
Vooraankondiging en inspraak voorontwerp-bestemmingsplan  
Verbindingsboog Meierijlaan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken op 
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat	een	gedeeltelijke	herziening	van	het	bestemmingsplan	Nuenen-Zuid	
wordt voorbereid.

Het bestemmingsplan
Het	nieuwe	bestemmingsplan	‘Verbindingsboog	Meierijlaan’	voorziet	
in	de	aanleg	van	een	verbindingsweg	tussen	de	Meierijlaan	en	de	Spegelt.
Naast het realiseren van deze verkeersverbinding wordt in het nieuwe 
bestemmingsplan ook een uitbreiding van het bestaande bedrijventer-
rein aan het Cockeveld mogelijk gemaakt.

Ter inzage legging
Het	voorontwerpbestemmingsplan	‘Verbindingsboog	Meierijlaan’	ligt	
met ingang van 4 december 2015 gedurende zes weken op het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	voor	een	ieder	ter	inzage.	
Het voorontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden 
ingezien	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte.	Het	plan	 is	ook	
raadpleegbaar via de landelijk site: www.ruimtelijkeplannen.nl 
Het voorontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
NuenVerbindb-B001

Reactie
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een (inspraak) reactie naar voren brengen. Een schrifte-
lijke reactie dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Nuenen, 
postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
Een	reactie	kan	ook	mondeling	worden	ingediend	bij	de	heer	D.	Sen-
ders van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631641).

Nuenen, 3 december 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen c.a.

Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 3 december 
2015 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag 
om omgevingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het bouwen van 
een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bouwen 
van een woning in bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, 
uitwerkingsplan fase 1’. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 
N-HZ-2015-0116.

Voor	de	ontwerp-omgevingsvergunning	2e	fase	is	op	6	mei	2014	een	
omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, 
lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend. De omgevingsvergunning 
1e	fase	is	geregistreerd	onder	nummer	N-HZ-2013-0107.	De	aanvraag	
omgevingsvergunning 2e fase is niet gewijzigd ten opzichte van de 
omgevingsvergunning 1e fase.

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 4 december 
2015 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen 

en Openbare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de onderstaande 
ontwerp omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2015-0116	(Bakertdreef	14).

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. Mondelinge 
zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden ge-
bracht bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Nuenen, 3 december 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West 2015’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven-
terrein Eeneind-West 2015’ met ingang van 4 december 2015 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan
Onderhavig bestemmingsplan betreft een actualisering van het uit-
werkingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West’ dat op 23 december 
2014 door het college van burgemeester en wethouders werd vastge-
steld. Er is dus geen sprake van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.
Omdat voor wat betreft de herzieningsplicht, zoals opgenomen in de 
Wet ruimtelijke ordening, de datum van vaststelling van het bestem-
mingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Eeneind’ echter uitgangspunt 
is, dient het uitwerkingsplan nu al weer te worden vervangen door een 
nieuw bestemmingsplan. 

In het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West 2015’ 
zijn de mogelijkheden van het uitwerkingsplan overgenomen. Wel zijn 
een paar ondergeschikte wijzigingen in de regels aangebracht:
•	 het	 minimale	 bebouwingspercentage	 is	 van	 60%	 teruggebracht	

naar	50%;
•	 in	artikel	3.4.1	is	de	voorwaarde	geschrapt	dat	voor	het	afwijken	

van het bebouwingspercentage sprake moet zijn van een noodzaak 
vanuit bedrijfsmatige bedrijfsvoering;

•	 voor	de	zone	middengebied	 is	de	maximale	bebouwingshoogte	
van 12 meter verhoogd naar 14 meter;

•	 voor	de	zone	Collse	Hoefdijk	en	de	zone	buitengebied	is	een	afwij-
kingsmogelijkheid	 opgenomen	 om	 een	 maximale	 bebouwings-
hoogte van 14 meter toe te staan;

•	 voor	de	zone	Collse	Hoefdijk	is	bepaald	dat	de	voorgevelrooilijn	is	
gelegen op 7 meter uit de naar de openbare weg gekeerde bouw-
perceelsgrens (was 10 meter) en dat deze 10 meter blijft indien 
gekozen wordt voor een ventweg, waarbij gebouwen in de voor-
gevelrooilijn gebouwd moeten worden;

•	 voor	 de	 zone	 middengebied	 en	 buitengebied	 is	 bepaald	 dat	 de	
voorgevelrooilijn is gelegen op 13 meter uit de naar de weg ge-
keerde bouwperceelsgrens voor het representatieve geveldeel (was 
10	meter)	en	minimaal	13	en	maximaal	20	meter	voor	de	overige	
geveldelen (was 10 meter), waarbij gebouwen met het represen-
tatieve deel in de voorgevelrooilijn gebouwd moeten worden;

•	 aan	de	artikelen	4.3.	en	4.6.3.	zijn	afwijkingsmogelijkheden	toe-
gevoegd.

Terinzageligging
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen	worden	 ingezien.	Het	plan	 is	ook	raad-
pleegbaar via de landelijk site: www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPEeneindWest-C001

Zienswijzen
Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmings-
plan	 kenbaar	 maken	 aan	 de	 gemeenteraad	 van	 Nuenen,	 Postbus	
10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar 
worden	 gemaakt	 bij	 de	 heer	 D.	 Senders	 (telefoonnummer	 040-
2631641).

Nuenen, 3 december 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
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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

Alles voor een heerlijk
avondje gourmetten!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Varkens Filetlapjes
Diverse soorten .................4e gratis
Carpaccio Rosso
100 gram ..........................................2,45
100 gr. Filet Americain +
100 gr. Achterham +
100 gr. Grillworst ......  samen 5,00

Met Goud bekroonde
Rookworst!!!
................................. iedere 2e gratis
Runder Ribeye
Roerbak
100 gram ..........................................2,40
Voor de best belegde broodjes!!!

SPECIAL

SPECIAL

Huzaren salade 
   hele kilo 4,98
Aardappel salade  
   hele kilo 3,98
Clementine

hele kilo 1,99
Navelinas

8 stuks 1,99

Komkommer appel dille salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 3 t/m woensdag 9 december

Blauwe druiven  
    1/2 kilo 1,99

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Hofleverancier
van Sinterklaas!

 

Acties week 49: geldig maandag 30 nov. t/m zaterdag 5 december 2015_____________________________________________________

Sinterklaas
slagroomschnitte nu € 695 
_____________________________________________________

Pepernotenvlaai
heerlijke bavarois rijkelijk bestrooid
met pepernoten en chocolaatjes
Halve vlaai € 6,95 

   slechts€ 1350
_____________________________________________________ 

Taai Taai
met of zonder kandijsuiker 5+1 GRATIS_____________________________________________________

Luxe chocoladeletters
€ 6,50 per stuk 

nu 5 voor € 2500 
_____________________________________________________

Sinterklaascake
romige vanillecake overgoten 
met chocolade met daarop 
pepernoten en chocolaatjes   € 450

VLEESWAREN 
TRIO

KOOPJE

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

AFHAAL MAANDMENU DECEMBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN 
€ 18.75 * 

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

3)  SATÉ AJAM (2 STUKS)

4)  BABI PANGANG
5)  DAGING BOEMBOE ROETJAK
 (RUNDVLEES GESMOORD EN GESTOOFD IN EEN ZACHT 
 RODE PITTIGE PEPERSAUS OP INDISCHE WIJZE BEREID)

6)  SZECHUAN KAI PIEN
 (PLAKJES MAISKIPFILET OP SZECHUANESE WIJZE BEREID 
 IN EEN PIKANTE SOJA-MUSHROOM SAUS EN ROOSJES 
 BROCCOLI MET DIV. ANDERE GROENTEN )

7)  KING TOE YU PIEN
 (PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” 

BEREID MET EEN COMPOSITIE VAN GROENTEN IN EEN 
 SINAASAPPEL-COINTREAU SAUS EN EEN VLEUGJE GEMBER)

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

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

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

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

New Oriental
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TOPPER!!

Nu op Parkstraat 10a 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Tel: 040 - 283 16 65 

Heeft u relatie 
geschenken nodig? 

Bel of kom langs 

Ook diverse mooie wijnen 
voor uw kerst diner 

Delaforce 10y 
   Rode port 0,7lt. €16,95  

Cointreau 
 Triple sec  0,7lt. €19,95 

Glen Talloch  
 Scotch whisky 1lt.€14,95 

Dalwhinnie 15y 
Single malt 0,7lt. €36,50 

Castellane champagne        
Brut of Demi-sec  €26,50 

Piper-Heidsieck  
Brut of Demi-sec  €35,00 

Menard V.S.O.P. 
    Cognac  0,7lt.  €25,75 

Café Marakesh 
Koffielikeur 0,7lt. €10,50 

Seppelt, Australië 
Chardonnay of Shiraz-cabernet  
5 + 1 gratis, per stuk €6,75 

Campo di Marzo, Italië 
Nero d’avola 

5 + 1 gratis, per stuk €7,50 
Acties geldig van 3 dec. t/m 31 dec.  

GOEDKOOPSTE IN NUENEN 

KERSTBOMEN
BOORDSEWEG 53A

OPENINGSTIJDEN:
DONDERDAG EN VRIJDAG 
VAN 13.00 TOT 20.00 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ZONDAG VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

START VERKOOP 3 DECEMBER 2015

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

SNIJBLOEMEN ACTIE 
Rozen in diverse kleuren

Per 10 verpakt, lengte ± 40 cm

Nu 2 bossen 
voor maar € 5,-
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www.bezorgers.nl

 
 

 
 

BEZORGERS GEZOCHT!
met STARTPREMIE !!!

   
  
  
  
  

     

Meld je aan via de site!

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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Nu ook in Nuenen een uitbreiding van onze 
bruidsmode: Vincent van Goghstraat 40.

In de maand december diverse aanbiedingen 
in bruidsmode en avond kleding.

0499-461346 • 0628828874

Olijf
r e s t a u r a n t

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

De feestdagen komen er weer aan!

Vier kerstavond met een heerlijk 4 gangen kerstdiner 
€ 44,50 p.p. Of kies uit de a la carte kaart.

1ste kerstdag; 4 gangen kerstlunch  44,50 p.p.

Vanaf 27 december 2015 t/m 6 januari 2016 gesloten.

Afhaal kerst amuses
Speciaal voor onze gasten die de feestdagen graag thuis 
willen doorbrengen en niet zelf willen koken, bieden wij 
diverse amuses aan. Deze amuses zijn te bestellen via onze 
site www.restaurantolijf.nl

Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot uiterlijk 
woensdag 16 december.

De keuzes kunt u mailen naar restaurantolijf@outlook.com.

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

 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.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

	  	  

	  

	  

Verkooppunt: 
Ingang van Intratuin Nuenen Wanneer: 
Zondag   6 december Vrijdagavond  11 december Zaterdag   12 december Zondag   13 december Vrijdagavond  18 december Zaterdag   19 december Zondag   20 december Prijs: 

€ 10,- per zakje van 6 stuks 	  
Verkoop:	  in	  het	  weekend	  bij	  ingang	  Intratuin	  of	  via:	  worstenbroodjes@lionsnuenen.nl	  

Worstenbroodjes voor   
Bijna Thuis Huis Latesteyn
Het is zo goed als zeker: in de loop van 2016 komt er een Bijna Thuis Huis in 
Nuenen. Een huis waar mensen in de terminale fase van hun leven kunnen 
verblijven en sterven als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is. De gemeente 
staat positief tegenover de verwerving van een woning voor dit doel en daar-
mee wordt de planvorming steeds concreter. Wel is er nog veel geld en steun 
nodig om te kunnen starten en het bestaan te garanderen. Stichting Vrien-
den van het Bijna Thuis Huis Nuenen werft daarom donateurs en sponsors.

Niek Zonneveld is voorzitter van de 
Stichting Vrienden van het Bijna 
Thuis Huis Nuenen. Tot 2009 was hij 
huisarts in Nuenen. Omdat hij ster-
vensbegeleiding altijd een mooi on-
derdeel van het vak heeft gevonden, 
wilde hij graag iets betekenen voor het 
Bijna Thuis Huis. “Er is veel voor no-
dig”, vertelt Niek. “We worden onder-
steund door de gemeente, de kosten 
voor de zorg worden gedeeltelijk ge-
compenseerd door de reguliere ver-
goeding voor terminale zorg en verder 
werken we volledig met de inzet van 
vrijwilligers.”

Lionsclub steunt
Het Bijna Thuis Huis komt - naar het 
zich laat aanzien - in 'Latesteyn': een 
rustige, vrijstaande vakantiebungalow 
aan de Pastoorsmast 18 in Nuenen. 
Voordat Latesteyn zijn deuren kan 
openen, moeten er nog behoorlijk wat 
scheppen in de grond en verf op de 
muur. Lionsclub Nuenen wil het Bijna 
Thuis Huis daarbij helpen. De op-
brengst van de jaarlijkse worsten-
broodjesactie is daarom dit jaar be-
stemd voor de Stichting Vrienden van 
het Bijna Thuis Huis Nuenen. “We 
zijn daar erg blij mee”, zegt Niek. “We 
zijn immers erg afhankelijk van giften 
en dit soort acties.” De Stichting 
Vrienden van het Bijna Thuis Huis 
Nuenen hoopt dan ook dat Nuenena-

ren in de decembermaand massaal 
naar Intratuin gaan om daar worsten-
broodjes te kopen en zo het goede 
doel te steunen.

Meer hulp is welkom
Latesteyn kan nog veel meer hulp en 
financiële steun gebruiken. Niek: “We 
krijgen gelukkig veel steun vanuit de 
samenleving. Voor hulp in natura heb-
ben zich al ondernemers gemeld die 
willen helpen met het opknappen van 
het huis, het terrein en bijvoorbeeld 
het verzorgen van de administratie.” 
Wilt u ook een bijdrage leveren of een 
bedrag doneren? Kijk dan op www.
bijnathuishuisnuenen.nl voor meer in-
formatie. En koop natuurlijk ook wor-

stenbroodjes van Lionsclub Nuenen! 
Een zak van zes worstenbroodjes, ge-
bakken door ‘De Echte Bakker’ God-
fried de Vocht, kost € 10,-. De Lions 
staan de komende weekenden bij de 
ingang van Intratuin Nuenen. Bestel-
len kan ook, via worstenbroodjes@li-
onsnuenen.nl www.lionsnuenen.nl 

Muziekband ‘Klick’ in Jo van Dijkhof
Zondag 6 december organiseert Jo van Dijkhof in samenwerking met de 
band KLICK een matinee voor iedereen waarbij ook de gelegenheid wordt 
geboden om een dansje te maken. 

De band KLICK heeft een gevarieerd 
repertoire met bekende muziek uit de 
60-70 en 80-tiger jaren met muziek 
van o.a. de Beatles, Cliff Richard, The 
Shadows, Johnny Cash, Sandy Coast, 
Rolling Stones en vele anderen met na-
tuurlijk ook het betere Nederlands re-
pertoire. Elk optreden wordt door de-

ze vijf muzikanten met veel plezier en 
enthousiasme gebracht.
De band speelt drie series van drie 
kwartier met daartussen een kwartier-
tje pauze. Aanvang van deze middag is 
14.00 uur en duurt tot 17.00 uur, de 
toegang is geheel gratis dus kom op 
tijd.

BOA, Informatieavond over 
coördinerende rol van het CMD
Op donderdag 10 december is al weer de 4e en laatste in de rij van informa-
tieavonden in 2015 georganiseerd door Buurtvereniging Omgeving 
Andriesplein.

Deze avond, voor zowel leden als an-
dere wijkbewoners, wordt ook nu weer 
gehouden in De Dassenburcht (aan-
vang 19.30 uur, ingang Jacob Cats-
straat 1-3).
Mevrouw Aline  Perdaen,  van het 
CMD (Centrum Maatschappelijke 
Deelname) zal uitgebreid ingaan op de 
manier waarop collega's van de ge-
meenten, de  LEV-groep  en andere 
maatschappelijke organisaties samen-
werken in het CMD. Uiteraard zal zij 
ook uitgebreid ingaan op  haar  eigen 
werkzaamheden, als mantel-/en  zorg-
consulent.  Daarnaast zal mevrouw Es-
ther Willemse van de LEV-groep haar 

rol als jongerenwerker in Nuenen toe-
lichten. 

Een unieke kans om uw zorggerela-
teerde kennis op peil te brengen dan 
wel de antwoorden te krijgen op wel-
licht reeds lang bij u levende vragen 
over dit onderwerp. Nadere informatie 
kunt u, per mail, inwinnen bij de secre-
taris van de BOA (bestuur@boa-nue-
nen.nl)

Eerste tienerdisco JOY
Vrijdag 11 december is de allereerste editie van Tienerdisco JOY met als thema: 
Candy Party. Tieners van tien tot veertien jaar kunnen in jongerenhuiskamer ‘De 
Luistruik’ aan de Sportlaan 12 in Nuenen genieten van een avondje lekker dan-
sen, leuke verassingen, top DJ’s en natuurlijk veel snoepgoed.
Het initiatief is van Rick van Gestel in samenwerking met jongerenwerk Nuenen. 
Om 19.00 uur gaan de deuren open en de sluitingstijd is om 22.30 uur. De entree 
bedraagt € 1,50.
Wie voelt zich geroepen om deze Sweet Sensation mee te maken? Jullie zijn van 
harte welkom. Zie voor meer informatie: www.tienerdiscojoy.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Kerstactie gezamenlijke 
kerken: ‘zorg voor elkaar’
Ook dit jaar willen de Diaconieën van de Gezamenlijke Nuenense Kerken 
voor een aantal Nuenense alleenstaanden en gezinnen een kerstpakket 
aanbieden onder het motto: ‘Zorg voor elkaar’. 

De pakketten zijn bestemd voor gezin-
nen/alleenstaanden in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten van wie ze denken dat 
een dergelijk pakket - gezien de finan-
ciële situatie - zeer welkom zal zijn. 
Maar daarnaast denken ze ook aan 
mensen die in het afgelopen jaar een 
zwaar en pijnlijk verlies van een van hun 
dierbaren hebben meegemaakt, én aan 
mensen die - vanwege hun persoonlijke 
situatie - ‘extra aandacht ‘ verdienen.

Loyale medewerking Nuenense 
supermarkten
Ook voor dit jaar hebben de super-
markt Albert Heijn (Parkstraat), su-
permarkt Albert Heijn (Kernkwartier), 
supermarkt Jumbo Ton Grimberg (De 
Smidse), supermarkt Jan Linders (Vin-
cent van Goghstraat) en supermarkt 
Jumbo (Kernkwartier) hun loyale me-
dewerking aan deze actie toegezegd. 

Nuenenaren voor Nuenenaren
Het mooie van deze actie is, dat deze 
georganiseerd wordt DOOR en VOOR 
Nuenense mensen. Op zaterdag 12 de-
cember zult u bij het doen van uw 

boodschappen, bij de hierboven ge-
noemde supermarkten, door vrijwilli-
gers van de Nuenense Kerken worden 
aangesproken met de vraag of u wat ex-
tra’s wilt kopen i.v.m. deze kerstactie. 
Als ‘hulp’ krijgt u dan een soort bood-
schappenlijstje aangereikt, met daarop 
een aantal artikelen, waaruit u uw keu-
ze kunt maken. Wanneer u dan de kassa 
gepasseerd bent, kunt u uw extra 
artikel(en) in de daarvoor gereedstaan-
de dozen/kratten deponeren. In de 
week van 15 december wordt door een 
aantal vrijwilligers de kerstpakketten 
gemaakt en daarna bezorgd.
De ervaring leert, dat het winkelend 
publiek deze actie graag en van harte 
ondersteunt. Want de actie is bedoeld 
voor de Nuenense mede-inwoners. 
Het is in die zin een actie met een doel 
‘dichtbij’. Kerkbetrokkenheid of levens-
beschouwelijke achtergronden spelen 
hierbij geen rol.

Voor meer informatie: Klara Jansen 
(2833434) k.jansenboshuizen@ons-
net.nu, en Theo Swinkels (2833514) 
t.swinkels01@onsnet.nu

Schuif even aan tafel bij…
Nuenens Wildbeheer
Na een bijzonder interessante lezing over het leven en werk van Jeroen 
Bosch, levendig gepresenteerd door Nuenenaar prof. Theo Bemelmans, is 
alweer voor de laatste Schuif van 2015 het podium voor Jos Bex en Ben van 
Rooij. De laatste bijeenkomst van 2015 vindt plaats op donderdag 10 de-
cember, ’s morgens van 09.30 uur tot 11.30 uur, in de zaal Het Trefpunt van 
Het Klooster. Uiteraard is weer iedereen, lid of geen lid van KBO Nuenen, van 
harte welkom. Deze feestmaand, met wild als hazenpeper en reerug op het 
menu, krijgt weer een heel ander thema de aandacht: de jacht en 
natuurbeheer. 

Bex en van Rooij zijn al jaren lid van 
het samenwerkingsverband Nuenens 
Wildbeheer. Jagers dus, al dekt die be-
naming allang niet meer het totaal aan 
activiteiten dat Wildbeheer in Nuenen 
en in Son voor zijn rekening neemt. 
Want al is de sportieve jacht op wild 
voor de meesten van de vijftig leden 
een gewaardeerd element gebleven, 
steeds meer tijd en energie van de club 
gaan zitten in zaken als faunabeheer, 
zorg voor zieke en aangereden dieren 
in de natuur of melding van milieu-
schade en milieudelicten, zoals stro-
pen of afvaldumping van illegale drug-
slaboratoria.
 
Praktisch alle leden trekken er twee 
keer per week op uit door het uitge-
strekte groengebied van 6000 hectare 
tussen Eindhoven, Son en Breugel en 
Nuenen. Ze kennen het hele gebied 
dan ook op hun duimpje en constate-
ren vaak als eersten wanneer er in de 
natuur iets mis gaat.
 
Een zwerver in een boshut, drugsafval, 
stroperspraktijken. Vrijwel altijd is het 
Wildbeheer de eerste die dit soort 
voorvallen ontdekt. Er wordt dan ook 
intensief samengewerkt met gemeen-
telijke overheid, de grondeigenaren en 
met de politie.
 

De verstedelijkte bewoner is gaande-
weg vaak erg ver van de natuur af ko-
men staan en kan dikwijls niet veel 
sympathie meer opbrengen voor de 
plezierjacht. De Nuenense jagers Bex 
en Van Rooij krijgen die kritiek maar al 
te vaak te horen en hebben er dan ook 
begrip voor. “Daarom willen wij ook 
uit komen leggen dat bij zorgvuldig 
natuurbeheer ook het in balans hou-
den van de wildstand onvermijdelijk 
is”, leggen ze uit.
 
Het tweetal wil aan de hand van licht-
beelden, voorwerpen en door middel 
van hun lezing inzicht en begrip kwe-
ken voor hun werk ten behoeve van 
het behoud van de natuur en al wat 
daarin leeft.
Kom luisteren, doe mee en geef je me-
ning. KBO Nuenen nodigt je van harte 
uit op de laatste ‘Schuif ’ van 2015.

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Echte paarden 
bij ‘zilveren’ bronzen beeld….
Wie gek is van paarden moet zaterdag 5 december zeker naar Gerwen komen. Veel 
trekpaardbezitters en paardenfokkers zijn er sowieso. Belangstellenden voor paar-
denkrachten in natura zijn ook welkom in Gerwen. Mooi om al die betrokkenen in 
actie te zien op de traditionele veulenkeuring in het centrum van Gerwen-dorp. 
Een fotogeniek evenement dat voor de vijfenvijftigste keer wordt gehouden. Het 
speelt zich af bij het prachtige bronzen beeld van het Nederlandse Trekpaard ach-
ter de oude kerk. Dat bronzen beeld staat er precies vijfentwintig jaar, een zilveren 
feestje dus. Wellicht komt er die dag een ander paard voorbij: Amerigo, het paard 
van Sinterklaas. Want het is zaterdag aanstaande 5 december….

De Stichting Centrale Veulenkeuring Gerwen organiseert elk jaar een keuring 
van jaarlingen en twee- en driejarige veulens in de open lucht. Ook wordt er 
een algemeen jeugdkampioene van de merries gekozen en de kampioen bij de 
categorie hengsten en afstammelingen. Het is die dag vanaf tien uur ’s morgens 
een drukte van belang op het Gerwense kerkplein. Het doorgaande verkeer 
wordt ter plaatse omgeleid. 

De veulens worden beoordeeld op beweging, zoals stappen en draf. En de keur-
meesters kijken ook naar exterieur en type. De keuring door een deskundige 
jury wordt op de voet gevolgd door kenners en toeschouwers. De paarden ko-
men uit ons land en ook paardenbezitters uit België komen naar Gerwen om 
hun trekpaarden te laten keuren. De imposante viervoeters worden zorgvuldig 
geborsteld en de manen zijn prachtig ingevlochten. Er zijn die dag kleurrijke 
plaatjes te schieten van man en paard. Ik geef deze tip uit eigen ervaring.

Tegenwoordig kom je in het dagelijks verkeer nauwelijks nog trekpaarden te-
gen. Vroeger werd dat dier vooral ingezet als trekkracht voor koetsen en als 
werkpaard voor het bewerken van landerijen en in de bosbouw voor het ver-
voer van gekapte bomen. Ook waren er verschillende beroepsgroepen die met 
paard en wagen de straat op gingen. Zoals boeren, die hun aangespannen boe-
renwagens gebruikten om hun oogst binnen te halen. Er waren melkboeren, 
groentenboeren en bakkers, die een paard hadden en met paard en wagen 
langs de deuren gingen om hun waren te bezorgen. Nu ziet men af en toe een 
door een paard getrokken koets met toeristen rondrijden of een huifkar voor-
bijkomen, zoals in de processie van Valkenswaard naar Handel. Zaterdag komen 
er weer trekpaarden naar Gerwen, komt u ook? 

Amnesty International / Theoscoop filmavond 

’Those who feel the fire burning’
10 december is de datum waarop in 1948 door de VN de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens werd aanvaard. Vooral sinds de jaren tach-
tig worden rond deze datum overal ter wereld manifestaties voor de 
mensenrechten georganiseerd. 

Op vrijdagmiddag 11 december is de 
werkgroep van Amnesty International 
Nuenen in de Jumbo van Ton Grimberg 

aan de Smitse aanwezig. Getoond wordt 
hoe u op een eenvoudige manier een 
vuist kunt maken tegen onrecht. Ook 
kunt u een voorbeeldbrief meenemen 
en zijn er (kerst)kaarten, kaarsen en an-
der materiaal van Amnesty te koop. 
Op woensdagavond 16 december 
wordt, in samenwerking met Theo-
scoop van de Protestantse Gemeente 
Nuenen, de film ’Those who feel the fi-
re burning’ vertoond. U bent van harte 
welkom vanaf 19.30 uur voor een kopje 
koffie of thee in ‘de Regenboog’, Sport-
laan 5. Om 20.00 uur start de film. Na 
afloop is er gelegenheid voor discussie 
en een drankje.
Those Who Feel the Fire Burning 
toont in een onconventionele, poëti-
sche vorm het uitzichtloze leven van 
vluchtelingen die vast zitten aan de 
rand van Europa. De film won 2 Gou-
den Kalveren (Beste Lange Documen-
taire en Beste Sound Design), werd ge-
nomineerd als beste internationale 
film tijdens IDFA 2014 en is de Neder-
landse Oscar inzending voor 2016.

Sleutels gevonden
Op 29 november is een etui met o.a. 
autosleutels gevonden. Voor informa-
tie, bel met 06 12266233.

Muzikanten 
gezocht
Carnavalsband De Wettertetters is op 
zoek naar een enthousiaste (blaas)bas-
sist). Repetities zijn elke donderdag-
avond in de MFA De Koppelaar in Ne-
derwetten. De Wettertetters spelen voor-
namelijk tijdens carnavalsactiviteiten. 
Geïnteresseerden kunnen langskomen 
op donderdagavond om te kijken. Voor 
meer informatie mail naar: wettertet-
ters@onsnet.nu.

Arthur Lindeboom  
wint Ir. Noordhofprijs 
Arthur Lindeboom, onderhouds-
monteur bij Aannemingsbedrijf Ban 
Bouw uit Nuenen, is vakman van het 
jaar geworden in de categorie Bouw 
van de Ir. Noordhofprijs. 

Dit is een prijs voor de beste vakmen-
sen in Zuidoost-Brabant, in de secto-
ren bouw, metaal en mechatronica en 
is een initiatief van Stichting Bevorde-
ring Vakmanschap. De uitreiking van 
de Ir. Noordhofprijs 2015 vond plaats 
op 26 november bij DAF Trucks in 
Eindhoven. 
Arthur Lindeboom werd vooral gepre-
zen om zijn allround vakmanschap, 
zijn technische kennis, zijn hulpvaar-
digheid en collegialiteit. Ban Bouw is 
als familiebedrijf een begrip in regio 
Zuidoost-Brabant en staat bekend als 
kwalitatief hoogwaardig en veelzijdig 
aannemingsbedrijf met diverse specia-
lismen. In 2016 zal Ban Bouw het gast-
bedrijf zijn voor de uitreiking van de Ir. 
Noordhofprijs. 

 

Arthur Lindeboom, 
winnaar Ir. Noordhofprijs categorie Bouw.

Natuurlijk Doen

Creatief de winter  
in bij Tuincentrum 
Soontiëns
In de drukke decembermaand 
even je hoofd leegmaken en alleen 
maar lekker bezig zijn? Dat kan. Op 
zaterdag 12 december organiseert 
Tuincentrum Soontiëns in Eindho-
ven van 11.00-16.00 uur creatieve 
workshopdag Natuurlijk Doen. Dat 
betekent een gezellig middagje 
knutselen. 

Er zijn dit jaar weer verschillende 
workshops voor jong en oud. Volwas-
senen kunnen kiezen uit de work-
shops: ‘Winterslinger’, ‘Naaldenster’ of 
‘Rondje Kerst’. In de workshops wor-
den natuurlijke materialen gebruikt 
om de mooiste winterdecoraties te 
maken, zoals een tafelkrans of kerst-
ster. Voor kinderen is er de workshop 
‘Sneeuwuil’, waarin dennenappels wor-
den omgetoverd tot grappige uilen. 

Volwassenen betalen € 15,- voor een 
workshop, inclusief koffie en thee. 
Deelname aan de kinderworkshop 
kost € 7,50. De workshops vinden 
doorlopend plaats gedurende de dag; 
er kan op elk moment worden gestart. 
De zelfgemaakte decoratie mag mee 
naar huis. 

Aanmelden (gewenst, maar niet ver-
plicht): info@tuincentrumsoontiens.nl 
of telefonisch via 040 -2 811 339. Meer 
informatie over de workshops is te vin-
den op: 
www.tuincentrumsoontiens.nl 
w w w. f a c e b o o k . c o m / t u i n c e n t r u m 
so ontiens

Creatief de winter in 
bij Tuincentrum Soontiëns.
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Twee jaar geleden verscheen Nuenen op het randje…

‘We zijn er nog iedere dag mee bezig’
Door Edwin Coolen

‘Bij hovenier Fons Linders ligt ons boek op zijn nachtkastje. Hij gaat er iede-
re avond mee naar bed. En het is naar Brabanders gegaan in Friesland en 
zelfs naar Canada en Australië’, zeggen Tonnie van den Boomen en Yvonne 
Henderson.

Eigenlijk gaat er geen dag voorbij zon-
der dat ze er op één of andere manier 
mee bezig zijn: Nuenen op het rand-
je…, het boek over Nuenen-west dat 

de auteurs alweer twee jaar geleden 
presenteerden. Het boek behandelt de 
geschiedenis van de westrand van 
Nuenen: de buurtschappen Boord, 
Opwetten, Wettenseind, Eeneind, Re-
feling en Vaarle. Na vijf jaar van onder-
zoek en schrijfwerk, verscheen het 
boek dus eind 2013. 

‘We zijn een vraagbaak geworden. Op 
straat worden we vaak aangesproken 
door mensen die iets willen weten. Of 
ze denken een fout te hebben ontdekt. 
Dat moeten wij dan zien te weerleg-
gen. Maar het klopt eigenlijk altijd wat 
er in ons boek staat’, zegt Yvonne. Ver-
der geeft Tonnie vaak lezingen en er 
zijn wandeltochten rond het boek ge-
organiseerd. Ook bij de dorpsquiz Hee 
doede mee is het een onmisbaar na-
slagwerk gebleken. Yvonne: ‘Op de 
facebookpagina die hoort bij Nuenen 
op het randje…, krijgen we nog steeds 
veel reacties. Via deze site kunnen 
mensen ook vragen stellen.’
Tonnie: ‘Tijdens ons onderzoek voor 
het boek kwamen we in contact met 
nazaten van de oud-eigenaren van 
kasteel Soeterbeek. Die zijn nog op 

Fysiotherapeute Myerle Hendrix 
scoort met myofasciale therapie
Ruim een jaar na de opening van haar fysiotherapiepraktijk aan de Sophi-
astraat in Nuenen loopt het storm bij Myerle Hendrix. De eigenaresse van Fy-
siotherapie Oedeemtherapie & Oncologie Myerle Hendrix  boekt grote 
resultaten met haar myofasciale therapie. De klachten van tientallen patiën-
ten zijn inmiddels al verholpen.  

Myerle, leg eens uit: myofasci-wat?
Lacht: ‘Myofasciale therapie is inder-
daad een hele mond vol. Laat ik het 
uitleggen. Deze vorm van therapie 
richt zich op de fascie. Dit is een net-
werk van bindweefsel in je hele li-
chaam. Het zit overal: het houdt ge-
wrichten bij elkaar en verbindt botten 
en spieren. Bij deze therapie kijk ik 

naar het complete lichaam en niet een 
specifiek punt.’
Dus wanneer een patiënt last heeft van 
zijn ellenboog kijk jij niet alleen daar 
naar?
‘Zo kun je het stellen ja. Wanneer ie-
mand daar last van heeft, onderzoek ik 
niet alleen dát gewricht. Het kan best 
zijn dat de blessure komt door een 
knelling in de onderrug en dan pakken 
we dat probleem aan. Ik kijk naar hou-
dingen, bewegingen en littekens van 
mensen. De uiteindelijke doelstelling 
van een behandeling is het verbeteren 
van gewrichtsfuncties door de verbe-
tering van de myofasciale samenhang.’
Kunnen alleen patiënten met chroni-
sche klachten bij je terecht?
‘Nee, zeker niet! Deze therapie is toe-
pasbaar voor acute maar ook chroni-
sche klachten. Verder zijn ook sport-
blessures, rug- of voetproblemen, nek- 
of schouderklachten, 
gewrichtsklachten bij ouderen of pijn 
na operaties met deze werkwijze te 
verhelpen. Kom eens langs en probeer 
het uit, zou ik zeggen!’
 
Een afspraak maken? Bel 06-19416234 of 
surf naar www.fysiotherapiehendrix.nl

bezoek geweest om het te komen be-
kijken. Ik vertelde ze dat het kasteel 
een bordeel was toen het eigendom 
was van één van hun voorouders. Daar 
moesten ze nu hartelijk om lachen.’ 
‘Overigens zijn we veel dank verschul-
digd aan Louis Bressers, die ons ge-
weldig heeft geholpen bij de totstand-
koming van het boek’, benadrukken 
Tonnie en Yvonne.

Aanleiding om Nuenen op het randje… 
ooit te gaan schrijven, waren toen de 
grootschalige bouwplannen voor Nue-
nen-west, waardoor veel geschiedenis 
van het gebied zou verdwijnen. Die ge-
schiedenis is vastgelegd. De eerste nieu-
we huizen van Nuenen west staan in-
middels, alle nieuwe bewoners krijgen 
een exemplaar van het boek cadeau.
Op de vraag of er ook zo’n boek komt 
over het centrum van Nuenen, antwoor-
den Tonnie en Yvonne lachend: ‘Die 
vraag krijgen we vaker. Maar daar heb-
ben we voorlopig toch geen tijd voor. 
Zet er maar een groot vraagteken bij.’

De laatste exemplaren van Nuenen op 
het randje... zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Bruna en de heemkamer van 
heemkundekring De Drijehornick in 
Nuenen. Prijs: € 32,50 (352 pagina’s, 
full color).

Uit het boek: Jan en Mie Dekkers met een 
nieuwjaarspeperkoek en nichtje Gonneke 
van Dam in de deuropening van de toen-
malige Dubbestraat D342. Het verhaal 
ging dat Gonneke koninklijk bloed door de 
aderen had stromen…

Sinterklaas 
-Surprises
Een vers Ode aan Sinterklaas - Surprises
(bewerking van een vers: ‘ Sinterklaas - 
Surprises’ uit de Katholieke Illustratie 
(Het Rijke Roomsche Leven) van 1925 
door R. IJmer)
 
Zie, ginds komt de Ronde de Linde-
loper
weer aan met wat nieuws.
Nieuwsgierig is ieder Nuenenaar
en wel, of Sinterklaas
komt in ons dorp 
met een reuze verrassing:
bestuurlijk zijn de rapen gaar!

De digitale snelweg heeft thans 
ons allen bezet! 
Daardoor zijn we 
verlost van het dradennet.
Sinterklaas is dus
van ’t zware werk verlost 
en zendt zijn surprises 
thans rond via internet.

De beeldengroep-kwaal
haalt zelfs weer de krant
Wordt dat het einde van het verhaal
als het eenmaal de Erpeleters in ’t 
Park zijn geplant.
Het was geen verrassing meer 
‘Respect voor Van Gogh’ 
krijgt hiermee een flinke deuk
De een vindt het gruwelijk 
de ander heel leuk!

De Pieten van heden,
dragen een gekleurde snoet,
Het is van de minderheid 
dat dit schijnbaar zo moet.
Ze zijn groen, paars of rood 
doch gelukkig ook nog veelal zwart.
En wanneer het ooit doorgaat
dan worden we vast
nog eens met een vrouwelijke 
Sinterklaas verrast!

Sinterklaas zegt:
ik heb één concurrent, 
die met zijn geschenken 
heel ons dorp verwent.
Dat is: de Rond de Linde, hoor,
Die welkome gast, 
die wekelijks iedere Erpeleter 
verblijdt en verrast.

Rens Kuijten, 
Vondelstraat 8, Nuenen

Gipsy Jazz met Paulus Schäfer Trio en 
Dominique Paats in café de Stam Gerwen
Het befaamde Paulus Schäfer Trio treedt met accordeonist Dominique Paats 
woensdagavond 23 december op in ‘concert’-café de Stam in Gerwen. Het 
wordt een swingende gipsy jazzavond in kerstsfeer. De gitaristen van het 
Paulus Schäfer Trio en accordeonist Dominique Paats zijn muziekvirtuozen, 
die met hart en ziel spelen. Dominique Paats uit Maastricht heeft internatio-
naal carrière gemaakt als eerste accordeonist bij het Danny Malando-or-
kest. Paulus Schäfer uit Gerwen is een veelgevraagd gipsy jazz-gitarist. 

Het trio bestaat uit sologitarist Paulus 
Schäfer, ritmegitarist Romino Grün-
holz en bassist Noah Schäfer. Samen 
vormen Romino en Noah een ijzer-
sterke ritmesectie. 
Paulus Schäfer is een van de belang-
rijkste vertegenwoordigers van de ty-
pisch Nederlandse stijl van de gipsy 
jazz. Hij speelt graag met zijn trio in 
zijn woonplaats Gerwen in de ge-
meente Nuenen, die beschouwd kan 
worden als het hart van de gipsy jazz 
in ons land. Het Paulus Schäfer Trio 
gaf vorig jaar ook een concert met ac-

cordeonist Dominique Paats in café 
de Stam. Het viertal heeft de cd ‘Roc-
ky’ uitgebracht. Dit gipsy jazz-concert 
is woensdagavond 23 december te ho-
ren en te zien in café de Stam, Ger-
wenseweg 38 in Gerwen, aanvang 
20.00 uur. 

Kaarten bestellen
Voor deze gipsy jazz-avond in café de 
Stam zijn kaarten à € 7,50 te reserve-
ren in café de Stam of per mail bij Henk 
van Beurden van Sinti Music: henk@
sintimusic.nl.

Het Paulus Schäfer Trio en accordeonist Dominique Paats treden op in café de Stam Gerwen 
(foto Irene Ypenburg, Sinti Music) .

Verstuurd vanaf mijn iPad

Keyfinder
Elwien Bibbe
 
Kunt u zich nog herinneren dat de 'vacuvin' in iedere zak van de Sint te vinden 
was, en de 'tamagotchi'.... en de 'keyfinder'? Die laatste kocht ik jaren geleden voor 
mijn moeder, in de tijd dat het digitale tijdperk nog pril was en omdat ze, u raadt 
het al, haar sleutels altijd aan het zoeken was...
De keyfinder maakte je vast aan je sleutelbos en als je hem zocht, hoefde je alleen 
maar te fluiten en dan piepte ie terug. Een geweldig cadeau en het werd een hilari-
sche Sinterklaasavond, want mijn moeder kon niet fluiten... En wat ze ook probeer-
de, de keyfinder gaf geen piep. Dus bleef ze afhankelijk van mijn pa, die goed fluiten 
kon. En ook goed zoeken, maar daar kwamen we pas achter toen ie dood was.
In sommige opzichten lijk ik op mijn moeder, vinden anderen, maar ik weet dat ik 
in dit opzicht ook op heel veel andere mensen lijk. Nou, ja. Een keyfinder is dus ook 
echt iets voor mij. Het hebbeding hangt aan mijn toch al volumineuze bos en op 
mijn phone zit de app waarmee ik het ding kan traceren. 'Fluiten' naar mijn sleutel-
bos doe ik met de app..... En wat zo grappig is: Als de afstand tussen mijn phone en 
mijn bos meer dan 10 meter wordt, beginnen zowel mijn keyfinder als mijn phone 
te piepen...  Mijn phone en mijn keyfinder zitten virtueel aan een leash...
 Handig dus, als ik de oprit afrij en mijn keyfinder piept, dan ben ik dus mijn phone 
vergeten.... Omgekeerd kan niet, want zonder sleutels kom ik met mijn auto de oprit 
niet af... O ja, en met mijn nieuwe gadget kan ik ook nog fluiten naar mijn phone...
Op mijn verlanglijstje staat er nu ook één voor mijn bril en mijn portemonnee.....

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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‘Vorm van verbeelding’
Deze keer in Kunstzaal Dommeldal een zeer gevarieerde expositie met voor-
namelijk abstracte beelden uit diverse soorten steen, stijlvol gecombineerd 
met tekeningen van landschappen in potlood en inkt. Te zien tot en met 6 ja-
nuari. Opening zondag 29 november 2015 om 15.00 uur. 

Peer van Gennep (1957)
Peer is autodidact. Bij diverse kunste-
naars leerde hij verschillende technieken 
en inzichten, om vervolgens zijn eigen 
weg te bepalen. Zijn uitdaging is het vor-
men van de ruwe steen. Zijn werk is zo-
wel abstract als figuratief. In 2012 ver-
bond van Gennep zich met het kunste-
naarscollectief ‘Ruimte in beeld’. De 
energie en wederzijdse inspiratie werken 
enorm stimulerend. Daarnaast geeft hij 
beeldhouw-les bij atelier 500 te Veghel. 
En begeleidt hij beeldhouw- en schilder-
ateliers voor psychiatrische cliënten.

Rob Zweerman (1968)
In 1992 is Rob afgestudeerd aan de 
‘Design Academy‘ (voormalig AVIE) in 
Eindhoven. Maar eind 2007 begon hij 
pas met beeldhouwen. Als ontwerper 
miste hij het directe contact met mate-
riaal. Met beeldhouwen vond hij dat 
gevoel weer terug. Begin 2009 sloot hij 
zich aan bij beeldhouw collectief 

Ruimte in Beeld, in Nuenen. Daar geeft 
hij ook beeldhouw les. Zijn activiteiten 
als (product-) ontwerper en beeldhou-
wer komen samen in zijn eenmans-
zaak, Creative Context. Zo werkt hij 
afwisselend met zijn hoofd en met zijn 
handen en is hij in balans. 

Gilles de Rooij (1947)
Al meer dan 30 jaar woont Gilles in 
Veghel. Hij maakt vooral tekenwerk 
met grafiet, kleurpotlood en inkt. 
Maar hij experimenteert ook graag 
met andere technieken als monotype, 
lino- en houtsnede Zijn uiteindelijke 
doel is om in de tekeningen de rust 
weer te geven die om ons heen veelal 
verdwenen is en die Gilles vindt in de 
weidsheid, verstilling en leegte.
De expositie in Kunstzaal Dommeldal 
is te bekijken tijdens de openingsuren 
van de Bibliotheekvestiging in Mierlo, 
aan de Dorpsstraat 113.
www.bibliotheekdommeldal.nl

Coöperatie VGZ:      
kijk goed naar eigen risico 
VGZ is de enige zorgverzekeraar bij wie gebruik van de meeste medicijnen 
niet ten koste gaat van het eigen risico. Coöperatie VGZ adviseert consumen-
ten daarom bij het kiezen van een nieuwe polis niet alleen te kijken naar de 
premie, maar ook naar de invloed van zorggebruik op het eigen risico. 
 VGZ wijst consumenten er vanaf nu 
nadrukkelijk op dat zij geld in hun por-
temonnee houden door te kiezen voor 
preferente medicijnen; geneesmidde-
len die dezelfde werking hebben als 
duurdere medicijnen, maar voor een 
fractie van de prijs. Meer dan de helft 
van alle medicijnen zijn preferente 
medicijnen. Gebruik van die middelen 
gaat niet ten koste van het eigen risico. 
De kosten die uw apotheek doorbere-
kent voor haar dienstverlening vallen 
wel onder het eigen risico. 
In 2016 is het eigen risico vastgesteld 

op € 385,- per verzekerde. Eerder maakte 
VGZ al bekend dat het wettelijke eigen 
risico in haar ogen het maximum heeft 
bereikt. Betalingsproblemen bij mensen 
met een lager inkomen zijn het gevolg, 
net als het uitstellen van zorg. Dat laatste 
is uit het oogpunt van gezondheid zeer 
onwenselijk. 
VGZ onderzoekt de komende tijd de 
mogelijkheden om meer zorg vrij te stel-
len van eigen risico. Daarvoor lijkt wel 
eerst een verandering van wetgeving no-
dig. Daarna kunnen er vervolgstappen 
worden gezet.
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Lieve Lezer,

Alea iacta est!
De teerling is geworpen, onherroe-
pelijkheid is een feit, witte rook is 
opgestegen, onbegrijpelijke aan-
wijzingen bleken volstrekt voor de 
hand te liggen en de eerste vaasjes 
pils ter ere van de diverse dorstlus-
tige hoogheden zijn weer met 
graagte achter de knoopsgaten 
van de vele belangstellenden ver-
dwenen...We zijn weer een bonte 
verzameling Prinsen, Prinsessen 
en Adjudanten rijker!

Gelukkig, zeg ik maar, want wat 
ben je zonder kartrekkers...
Geweldige mensen die bereid zijn 
om zich een heel seizoen met ont-
zettend veel enthousiasme in het 
feestgedruis te storten, die direct 
achter de muziek binnen trekken, 
de zaal vullen met hun aanwezig-
heid en die met humor en levens-
lust ons een paar dagen meeslepen 
van triest grauw naar kleurige jo-
lijt.

Prins Naturijn en zijn Piekfijne ge-
volg: Het staat er, ziet er meer dan 
piekfijn uit en tikt wat mij betreft 
alle voorgaande boxen af.
In Gerwen hebben we Prins Teska-
vo en Adjudant Cafika, in Wetten 
Prins Meccanio en Adjudanten 
Martello & Mandero...het ziet er al-
lemaal even gelikt uit...

Maar toch...
Heeft U de Prinses van de Raod van 
Zatterdag gezien?...Prinses Carré 
met haar Adjudanten Sorella en 
Sestra?...(ok, ok...en Ome Jan...)
Jazeker...PRINSES Carré, met haar 
VROUWELIJKE gevolg. (...en Ome 
Jan die de kuisheid bewaakt...)
Als Scepter een Trident, wat mijn 
oud-zeevaardershart sowieso al 
sneller doet kloppen.
Ik weet dat de Road van Zatterdag 
altijd al, wars van protocolletjes en 
regeltjes, lekker dwers, hun eigen 
weg bewandeld heeft...Het siert ze 
en zo hoort dat!!

De Narrekappen hebben vorig jaar 
de prachtige Prinses La Quinta ge-
had, In 2011 hadden de Wetters 
Prinses Hillaria en in 2014 Prinses 
Colorie.

En de Dwersklippels??...Zeg me 
nou niet dat er het een of ander 
eng protocolletje is dat het niet 
toestaat dat we een keertje een 
vlammende Prinses krijgen...
toch?...da's gewoon toeval...toch?

Gegroet, FRitz.

 

Geef je op voor    
Ameezing Carnaval 2016!
Zondag 7 februari, direct na de optocht, wordt voor de vijfde keer alweer, door 
Blaasband De Klippeleaters, het Ameezing Carnaval georganiseerd in ‘t Park 

Na de fantastische eerste editie van 
2011 (15 graden met volop zon), de 
sneeuwval in 2012, de pauze in 2013 
was het weer feest in 2014 (zo’n 12 gra-
den met lekker zonnetje) en 2015 (10 
graden, zonnetje en na 17.00 uur lek-
ker in de overdekte tent). 

Komend jaar gaan we nog meer de na-
druk op het meezingen leggen door aan 
jullie te vragen om op ’t podium je favo-
riete carnavalsklassieker, ondersteund 
door een orkestband inclusief zang, ten 
gehore te brengen. We willen het en-
thousiasme van ’t Park ook op ’t po-
dium zien! Uiteraard zingt het 3000 
koppige publiek in ’t Park luidskeels 
mee! Naast deze eigen teams van Nue-
nense artiesten hebben we ook weer 
een aantal ingehuurde entertainers en 
een enorme Prinselijke verrassing. 
Maar het is vooral de bedoeling dat het 
publiek uit volle borst lekkere carna-
valsliedjes meezingt. Hiertoe zullen net 
als andere jaren weer full color boekjes 
uitgereikt worden aan het publiek. Dit 

zingen kan direct na de optocht tussen 
15.00 en 18.00 uur. Heerlijk BUITEN-
carnaval voor jong en oud.

Dus als we 125 dorpsteams kunnen sa-
menstellen voor een prachtige quiz 
moeten er zeker volop dorpsteams te 
formeren zijn voor een carnavalslied! 
Maak een keuze, benader je vrienden 
en stuur een mail naar hvdboomen@
onsnet.nu. Niets is te gek met carnaval!

Sponsoring
Voor Ameezing Carnaval 2016 is na-
tuurlijk geld nodig, geld dat gegeven 
wordt om er weer een heerlijk buiten-
carnaval voor jong en oud van te maken. 
Hiervoor zijn sponsorpakketten samen-
gesteld. De pakketten zijn wat veran-
derd ten opzichte van andere jaren. 
Een kort mailtje sturen naar de voor-
zitter van Sichting Buitencarnaval 
Nuenen is voldoende om te laten we-
ten dat u wilt sponsoren: hvdboo-
men@onsnet.nu of kijk op: 
www.ameezingcarnaval.nl

Kaartverkoop CV de Dwèrsklippels
De online kaartverkoop voor evenementen van  CV de Dwersklippels
start voor leden op 5 december om 10.00 uur. Niet-leden kunnen 
vanaf 19 december 10.00 uur toegangskaarten kopen. 
Zie ook www.dwersklippels.nl/kaartverkoop.
De volgende kaarten zijn straks te  koop: Pronkzittingen ( 15, 16, 22 en 23 januari 
2016); Senioren carnaval (5 februari 2016); Tienertent (6, 7, 8 en 9 februari 2016) 
en Concert Carnavalesk   (8 februari 2016). Eventuele verkoop via ander verkoop-
punten wordt nader bekend gemaakt. Voor vragen, mail naar:   kaartverkoop@
dwersklippels.nl.

CV de Dwèrsklippels 

Nieuw jeugdprinsentrio  
Bas, Guusje en Bram
Afgelopen zaterdag 28 november was het zo ver, het jeugdprinsenbal van 
Nuenen vond plaats. De theaterzaal van Het Klooster stroomde vol en het 
feest kon beginnen.

De middag begon met een woordje 
van het bestuur van de carnavalsver-
eniging, zij riepen Tineke van Ass en 
Willem de Groot op het podium. Zij 
ontvingen een jeugddukaat, de hoog-
ste onderscheiding binnen de vereni-
ging, als blijk van waardering voor de 
jarenlange inzet voor het jeugdcarna-
val.
Na deze uitreiking begon het echte 
programma. Door middel van een 
compilatie van afgelopen jaar werd 
nog nagenoten met Valentijn, Anne en 
Casper maar nu was de tijd toch echt 
aangebroken om afscheid te nemen 
van het jeugdprinsentrio. De steken en 
de diadeem werden afgezet en de scep-
ter werd ingeleverd.
Met het spel ‘Ren je Rot’ werd de mid-
dag opgevuld, alle kinderen die aanwe-

zig waren werden verdeeld in drie 
groepen en kregen allerlei vragen. Het 
team dat de meeste punten had ver-
diend tijdens de eerste ronde mocht 
door naar de finale. In de finale werd 
een afvalrace gehouden en de persoon 
die als laatste overbleef was de win-
naar. Het was ontzettend spannend en 
na de laatste vraag waren er nog een 
aantal kinderen over omdat zij alle vra-
gen goed hadden beantwoord. Dit 
werd opgelost door een laatste allesbe-
slissende schattingsvraag. De uitein-
delijke winnaar was Marleen, het zusje 
van ex-jeugdprins Valentijn en dans-
marieke bij de Midi-garde.

Na al dit geren was het tijd voor een 
pauze. Toen het publiek terug de zaal 
in kwam waren er drie stoelen leeg. 

Want ergens tussen al die mensen zat 
het jeugdprinsentrio. Langzaam maar 
zeker werden de vermoedens steeds 
duidelijker. Door middel van allerlei fo-
to’s kregen steeds meer mensen een 
idee wie het jeugdprinsentrio moest 
worden. Na deze fotoreeks was het dui-
delijk dat het trio van De Mijlpaal 
kwam, maar wie zouden het dan zijn…?

 Met harde muziek en veel confettika-
nonnen stonden ze daar. Het nieuwe 
jeugdprinsentrio van Nuenen: jeugd-
prins Bas, prinses Guusje en adjudant 
Bram. 

Dit jaar zijn zij de kartrekkers van het 
jeugdcarnaval en dit doen zij met het 
motto: KNALLUH MET ZN ALLUH!!

Nuenen bedankt!! 

Wij wisten wel dat we    
op jullie konde rekene!
Beste Dwèrsklippels, Dwèrsklippelinnekes en alle andere carnavalsvierders,

Allereerst feliciteren wij Prins Naturijn en zijn Piekfijne adjudanten als nieuw 
prinsen kwartet van C.V. De Dwèrsklippels. Jullie zien er geweldig mooi uit en wij 
hebben genoten van jullie verrassend Dwèrsdebuut. Heel veel plezier voor carna-
val 2016!!
Wij kunnen terugkijken op een geweldig mooie tijd en een unieke carnaval 2015! 
Het waren intensieve maar vooral ook indrukwekkende maanden. Geweldig om 
het echte verenigingscarnaval eens van dichtbij mee te mogen maken.
We bedanken iedereen voor de gezelligheid en ons mooie afscheid afgelopen za-
terdag. Natuurlijk een speciale dank voor vereniging C.V. De Dwèrsklippels en 
onze Raad van Elf, met raad en daad hebben zij ons bijgestaan.
Als oud prins bedank ik uiteraard mijn drie adjudanten Chitarra, Uno & Due. Jul-
lie waren mijn steun en toeverlaat. Ik vond het een waar genoegen dit met jullie te 
kunnen doen. 
 Afgelopen jaar was voor ons onvergetelijk, een herinnering voor het leven... Alaaf 
en op naar carnaval 2016 met Prins Naturijn en zijn Piekfijne adjudanten!

Prins Finanza
Adjudanten Chitarra, Uno & Due

Foto Sander Bontje, Phrog

Schôn Vrouwkesavond 2016
Bijna is het zo ver. Afgelopen jaar had Schôn Vrouwkesavond het thema ‘Wa un 
Poppenkast’. Na zo’n verpoppend carnavalsjaar willen we de komende carnaval 
jullie, alle Schôn Vrouwkes, uitdagen met het thema: ‘Verschrikkelijk Beeldig’.

Op vrijdag 5 februari, komen wij ook 
weer tot leven, en worden de kroegen 
rondom het Park weer bevolkt door de 
vele vrouwen die samen de mooiste af-
trap voor Carnaval vieren. 
Vanaf 00.00 uur mag Prins Naturijn 
met zijn 3 PiekFijne adjudanten, zijn 
gevolg en ook de mannen van Nuenen 
meedoen, want dan vindt in Het Kloos-
ter de prijsuitreiking aan de groep die 
zich het Schônste mag noemen plaats. 
Dit jaar hebben we een ‘anonieme’ én 
‘niet anonieme jury’ rondlopen. Er zijn 
prijzen voor grote en kleine groepen 
die zich door het thema hebben laten 
inspireren tot verassende variaties op 
het thema. 

Tot het zover is verwachten wij dat al-
leen de vrouwen naar het dorp komen. 
Met natuurlijk als vanouds vanaf 20.11 
uur een welkomstdrankje in Café 

Goesting, daar worden we binnenge-
trommeld door de Damespercussie-
band LOSbandig, dan door naar café 
Ons Dorp waar je al gebombardeerd 
kan worden tot hun eigen Schonste 
Vrouwke, daarna hossen we door naar 
Bar van Gogh. Vanaf Bar van Gogh 
gaan we dwars door het park naar, onze 
nieuwe aanwinst, het super gezellige 
Auberge Vincent en vervolgens dansen 
we naar een inmiddels beregezellig Ca-
fé Schafrath en aansluitend naar de 
Catwalk in Het Klooster. Op de hele 
route worden we begeleid door een fo-
tografe die jou en je groep met veel ple-
zier op de foto zet. Inschrijven is niet 
nodig. Kom gewoon en vier mee. Ver-
kleed volgens het thema? Dat is gewel-
dig, zo niet kom gewoon toch gezellig. 
Volg ons; via de site van de Dwersklip-
pels of facebook.
www.dwersklippels.nl

Foto: LAVfotografie.
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Waardig afscheid    
van een 102-jarige Nuenense
Velen waren afgelopen zaterdag in de kapel van Eikenburg in Eindhoven 
aanwezig bij de uitvaart van mevrouw Juut van Hoorn-van Overbruggen. 
Tijdens een heel persoonlijke afscheidsdienst werd het lange en bijzondere 
leven herdacht van deze geboren en getogen Nuenense. 

Als één van de acht kinderen van het 
gezin Van Overbruggen werd zij in 
1913 geboren in het huis aan de Berg 
in Nuenen en op 20 november 2015 is 
zij - als de laatste nog levende familie-
icoon - haar overleden broers en zus-
sen gevolgd. 
Het karakter van deze weliswaar kleine 
maar krachtige vrouw werd in de over-
weging getypeerd met ‘het leven in ei-
gen hand’. Tot op het laatste moment 
heeft zij zelfstandig gewoond en haar 
leven een eigen invulling gegeven. Ge-
richt op haar gezin en haar leefomge-
ving verkeerde ze graag in gezelschap 
en deelde ze - gezegend met een sterk 
geheugen - haar Nuenense herinnerin-
gen met de velen die haar kwamen be-
zoeken. Volop levend in het hier en nu 
bleef zij gehecht aan het dorp van haar 
jeugd en wist daarover smakelijk aller-
lei anekdotes te vertellen. Betrokken 
op de actualiteit, de politiek en - hoe-
wel diepgelovig en trouwe kerkganger 
- kritisch op het instituut kerk, stond 
ze volop in het maatschappelijk leven. 
Ze genoot van de vocale talenten van 
onder andere haar favoriete zanger en 
dorpsgenoot Gerard van Maasakkers, 
van wie ze rond haar 100e verjaardag 
nog een concert bijwoonde. 
Juut van Overbruggen speelde welis-
waar een bescheiden rol in de grote ge-
schiedenis, maar was groot in de klei-
ne geschiedenis van haar leefomge-
ving. Een markante Nuenense vrouw 
is nu zelf geschiedenis geworden.

Juut op de fiets bij het huis met de bollen 
op de Berg.

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

Dokter Lieveld vertelt...

Proefschrift: acupunctuur werkt tegen 
slapeloosheid en depressiviteit
Acupunctuur verbetert de levenskwaliteit van mensen met een depressie. Zij 
slapen sneller in, de kwaliteit van hun slaap gaat vooruit en ze voelen zich 
prettiger. Deze conclusies trekt dr. Peggy Bosch in haar proefschrift  waar ze 
26 november jl. op promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Dr. Bosch onderzocht de effecten van 
acupunctuur bij mensen met depres-
sie en schizofrenie: klachten die ge-
paard gaan met slaapproblemen. Alle 
patiënten waren onder ambulante 
behandeling van een psychiater en 
kregen tijdens het onderzoek hun ge-
bruikelijke medicatie. 
 
Dr. Bosch laat zien dat acupunctuur een 
fors positief effect heeft op bepaalde 
netwerken in onze hersenen. Die net-
werken bepalen mede hoe we ons voe-
len, of we makkelijk inslapen en of onze 
slaap van hoge kwaliteit is. Daarom 
voelen veel mensen zich na enkele acu-
punctuurbehandelingen vaak al veel 
beter. Dikwijls zijn ze minder gedepri-
meerd en slapen ze beter in- en door.

Dr. Bosch concludeert wel dat het ef-
fect van acupunctuur op mensen met 
schizofrenie veel kleiner is dan bij de-
pressieve patiënten. Dr. Bosch be-
spreekt ook de situatie van één be-
paalde patiënt: een 63-jarige vrouw. Zij 
lijdt aan voortdurende hallucinaties: 
van een kraai die als maar in haar rug 
pikt. Ze heeft zelfs last van fysieke pijn 

van dat gepik. De patiënte kreeg gedu-
rende 12 weken een wekelijkse acu-
punctuurbehandeling als extra (naast 
de standaard Westerse) behandeling. 
 
Uit de resultaten bleek dat mevrouw 
ervaarde dat ze door de dag heen be-
ter ging functioneren. Hoewel ze nog 
steeds hallucinaties had, voelde ze zich 
daar minder door belast. De pijn van 
het pikken verminderde ook aanzien-
lijk. Daarnaast werd een verbetering op 
de depressieschaal gevonden. Verder 
beschreef mevrouw een sterke voor-
uitgang in de kwaliteit van haar slaap. 
 
De effecten die dr. Bosch aantreft, her-
ken ik. Mensen met klachten als de-
pressie, angst, stress of een burn-out 
kan ik dikwijls goed helpen. Mooi is 
dat je acupunctuur ook kunt toepas-
sen naast westerse medicatie. Verder 
is het fijn, dat acupunctuur praktisch 
pijnloos is. Als een patiënt toch bang 
is, kan ik altijd technieken toepassen 
zonder naaldjes, bv. laseracupunctuur. 
 
Op basis van moderne studies advi-
seert de WHO acupunctuur bij meer 
dan 100 aandoeningen: pijn-, ontste-
kings- en psychische  klachten o.a. de-
pressie, hoofdpijn, rugpijn, schizofre-
nie en slapeloosheid. 

Getuigen gezocht
Op maandag 23 november rond 11.00 
uur botst op de Arnold Pootlaan / 
Molvense Erven net voor bushalte 
Zuiderklamp een fietser tegen een au-
to. Heeft iemand dit gezien? Reacties 
naar rob.makelaar@gmail.com.

Een zakelijke 
lening bij 
Rabobank  
begint met een 
online aanvraag
De zakelijke lening van de Rabobank 
is een financiering die bedoeld is 
voor langlopende financieringsbe-
hoefte. Denk aan machines, materi-
eel, panden en transport-middelen. 

De Rabobank bepaalt samen met u de 
looptijd. De looptijd is afgestemd op 
uw behoefte en investeringsdoel. Bin-
nen de looptijd betaalt u maandelijks 
een bedrag. 
De kortste weg naar een zakelijke fi-
nanciering is het zelf invullen van een 
online aanvraag. U levert een aantal 
gegevens online aan. Daarna volgt een 
persoonlijk gesprek. Op deze manier 
weet u binnen één week na het indie-
nen van uw online aanvraag waar u aan 
toe bent. Door in te loggen via www.
rabobank.nl/financieren kunt u zich 
vrijblijvend oriënteren op de mogelijk-
heden en uw kosten berekenen.

Heeft u uw zakelijke lening online aan-
gevraagd? En is deze goedgekeurd? 
Dan ontvangt u van Rabobank Dom-
melstreek een leuke attentie. Wij zien 
uw online financieringsaanvraag graag 
tegemoet.

Voor € 100 per jaar een machinepark 
voor hout- en metaalbewerking?
Ja, bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats aan het Park kan dat. Als je je 
aanmeldt als deelnemer (+18 jaar) kun je voor dat bedrag iedere doorde-
weekse dag in de comfortabele werkplaatsen terecht om er bijvoorbeeld 
speelgoed of een meubelstuk te maken, te lassen of een fijnmechanisch mo-
del te bouwen. Zelf of samen met andere deelnemers dingen repareren die 
anders weggegooid zouden worden kan ook. Op deze manier verdien je de 
jaarlijkse bijdrage al gauw terug!

Het machinepark van Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats is groot, veelzijdig 
en professioneel. De mogelijkheden 
om hier hout en metaal te bewerken 
zijn eindeloos. Wie nog niet goed kan 
omgaan met de vele machines krijgt 
instructie van mededeelnemers, want 
leren van en aan elkaar staat centraal. 
Op deze manier wordt het voor ieder-
een gezellig én betaalbaar.

Ook 's avonds open
Sinds kort zijn de hout- en metaalafde-
ling van het hobbycentrum ook open 
op dinsdagavond van 19.30u tot 21.30 
uur. Loop gerust eens binnen om de 
mooiste hobbylocatie van Nuenen te 
bekijken. De ingang naar het gebouw 
ligt tussen restaurant Goesting en res-

taurant De Zonnewende aan het Park, 
in het centrum van Nuenen. 

Naast het bewerken van hout en metaal 
is er een ruim aanbod aan andere activi-
teiten: je kunt hier ook komen sjoelen, 
tekenen of schilderen, bezig zijn met ke-
ramiek, handvaardigheid of nieuwe din-
gen leren over fotografie. Er zijn ook 
conversatielessen in diverse talen. 
Ze hebben nu ruim 300 deelnemers en 
willen graag verder doorgroeien. Doe 
je mee? 

Deelnemer worden kost je slechts € 100,- 
per jaar, dat is dus nog geen € 2,- per 
week. Zie website http://www.dorps-
werkplaatsnuenen.nl voor meer infor-
matie. Of bel naar tel. (040) 2842648.

	  

OMAS AAN DE TOP
Samen met ‘Oma’s aan de top’ was het afgelopen zondag in de Jo van Dijkhof een gezellige 
middag voor publiek en koor. (Foto: Peter Coppens)

De kinderen van Juventud die bij Sin-
terklaas mochten komen (F jeugd en 
Sport 7 Spel) hadden van Zwarte Piet 
allemaal een videoboodschap ontvan-
gen van een dansje wat ze thuis moes-
ten oefenen. Dit dansje was de grote 
verrassing voor Sinterklaas. De kanti-
ne van RKGSV Gerwen werd door de 
jeugdcommissie omgetoverd tot een 
heus discopaleis, waar ook den echte 
Discopiet was die voor feestelijke mu-
ziek zorgde. Ook Snoepjespiet, Pietje 
Plezier en Sportpiet waren aanwezig. 
Samen met de kinderen hebben zij leu-

ke spelletjes gedaan zoals snoephap-
pen in water en confetti, met je hand 
voelen wat er in het cadeau zit, milk-
shakes sjoelen, duiken in een zwembad 
vol ballonnen zoekend naar de sleutel 
en als klap op de vuurpijl mochten de 
kinderen taarten gooien op hun eigen 
elftalleider. Het was een dolle bedoe-
ling. Even later kwamen er twee zwar-
te pieten op de motor vertellen dat Sin-
terklaas onderweg was, dus dat ze alle-
maal moesten verstoppen. Helaas 
hadden de kinderen zich iets te goed 
verstopt want Sinterklaas zag geen 
kinderen en wilde bijna weer naar huis 
gaan. Toen hij alle kinderen gevonden 
had, kon het grote feest beginnen. Er 
werd gedanst, gesnoept, gefeest en de 
kinderen mochten allemaal bij Sinter-
klaas komen. Even later had discopiet 
de cadeaus gevonden en met een te-
vreden gevoel gingen alle kinderen 
naar huis met een sporttasje, sport-
handschoenen, een zaklamp en een 
lekkere chocoladeletter. Het was een 
geslaagd feestje.
Via deze weg wil de jeugdcommissie alle 
vrijwilligers bedanken die dit grote ver-
rassingsfeest mogelijk hebben gemaakt!

Sint's Surpriseparty bij 
Juventud was een groot feest!
Vrijdag 27 november jl. was het dan eindelijk zo ver. Na weken van voorbereiding 
was het dan eindelijk tijd voor het grote verrassingsfeest voor Sinterklaas. 

Continuering Sjors Sportief & Sjors Creatief in Nuenen

Oproep aan verenigingen/  
cultuuraanbieders om zich       
weer aan te melden!

Bewezen formule
Sjors Sportief & Sjors Creatief is in-
middels in ruim 50 gemeenten een be-
wezen formule en bestaat uit een ge-
bruiksvriendelijk digitaal inschrijfsys-
teem voor kinderen en verenigingen/
aanbieders. Om nog beter in te spelen 
op de beleving van het kind, is er een 

‘mascotte’ gekoppeld aan de kennis-
makingsactiviteiten, zoals genoemd: 
Sjors!

Alle kinderen uit het basisonderwijs 
Nuenen ontvangen in februari het 
Sjorsboekje en mogen één (of meerde-
re) workshops uitkiezen, waar zij en-

LEVgroep heeft met het project Sjors Sportief & Sjors Creatief vorig school-
jaar maar liefst ruim 900 basisschoolkinderen laten kennismaken met diver-
se sportieve en culturele activiteiten in Nuenen. Wegens dit daverende 
succes wil de gemeente Nuenen dit in het nieuwe schooljaar natuurlijk 
graag continueren. Hiermee krijgen de kinderen de kans om op laagdrem-
pelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de ge-
meente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om activiteiten te 
promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digi-
taal voor kunnen inschrijven. 

kele naschoolse introductielessen kun-
nen volgen op locatie van (sport)ver-
enigingen. Vaak gratis krijgen zij de 
kans een kijkje in de keuken te nemen 
bij de activiteit waar zij nieuwsgierig 
naar zijn. Sport- en cultuurdeelname 
kan nooit groot genoeg zijn. 
 
Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimule-
ren kinderen om een structurele actieve 
deelname te bewerkstelligen. Hiervoor 
hebben ze alle aanbieders nodig! Uw ac-
tiviteit wordt uiteindelijk geplaatst in 
een prachtig wervend boekwerk. Dit 
Sjorsboekje wordt in februari 2016 op 
alle basisscholen in de gemeente Nue-
nen verspreid. Erg goede promotie dus 
voor uw vereniging/organisatie!
Meld uw kennismakingsactiviteit(en) 
vanaf vandaag aan op 
www.sportstimulering.nl

Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u 
toch graag een activiteit voor deze 
doelgroep aanbieden? Dit kan natuur-
lijk, neem dan contact op met Paul 
Dekkers, Projectcoördinator LEV-
groep: Paul.dekkers@levgroep.nl.
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Costumes and More, veel meer 
dan zomaar een kostuum
Al heel veel jaren viert ze carnaval in Nuenen en al evenzo vele jaren is ze 
verliefd op de mooie outfits die er met carnaval door dezen en genen gedra-
gen worden. Eigenlijk wilde ze er ook eentje, maar ze was bang dat het laten 
maken van een dergelijk uniek pak heel erg dik boven eigen budget zou val-
len. Na veel wikken en wegen besloot ze dan ook om zelf een kostuum te 
ontwerpen, achter de naaimachine te kruipen en te proberen aan haar eigen 
wensen te voldoen. 

Ervaring en/of opleiding op het gebied 
van kleding ontwerpen en/of naaien 
heeft ze niet, Pascalle Koks, maar het 
maken blijkt zomaar in haar bloed te 
zitten en haar eerste kostuum was dan 
ook snel een feit. En de reacties op 
haar ontwerp waren niet van de lucht; 
“maak je dat ook voor anderen” en 
”kan ik misschien ook iets bij je bestel-
len dat uniek voor mij gemaakt wordt?” 
Al deze reacties hebben haar doen be-
sluiten van wat eigenlijk een zelfs voor 
haarzelf onbedoelde hobby was, haar 
vak te maken en gehoor te geven aan 
de verschillende verzoeken.

Inmiddels heeft ze een flink aantal 
ontwerpen gemaakt en genaaid. Een 
paar daarvan hangen op dit moment in 
een etalage aan Het Park, de andere 
zijn op verzoek te zien en te koop in 
haar atelier aan de Boordseweg 37. En 
haar opdrachten gaan ondertussen al 
verder dan specifiek carnavalskos-
tuums. Want ze maakt ook theaterkos-
tuums en thema-gelegenheidskleding. 
Je kunt het zo gek niet bedenken en 
ook nog voor een betaalbare prijs. En 
alles is handwerk; van het ontwerp tot 
het laatste pailletje.

Wat Costumes and More nog extra 

uniek maakt, is dat niet alle kostuums 
bestaan uit volledig nieuwe stoffen. 
Een aantal kostuums zijn min of meer 
gerecycled. Een oude leren jas of een 
aantal oude spijkerbroeken, samen 
met meubelstof uit de vorige eeuw ma-
ken zomaar een prachtig nieuw pak. 

Het is zeer de moeite waard een keer 
met Pascalle contact op te nemen. 
Misschien kan zij nu net voor jou je 
kostuumwens in vervulling laten gaan. 
Je kunt Costumes and More, en denk 
bij more bijvoorbeeld aan een mooie 
hoed of een andere accessoire, berei-
ken via 06-51089343.

Kerstactie Jong 
Nederland Gerwen
De kinderen van Jong Nederland 
Gerwen zijn de afgelopen weken 
druk bezig geweest met de voorbe-
reidingen van de jaarlijkse kerstac-
tie. Ze hebben mooie kersthangers 
gemaakt, bijvoorbeeld voor in de 
kerstboom! 

Komende week gaan de kinderen langs 
de deuren in Gerwen om hun spulle-
tjes te verkopen. Het geld dat ze daar 
mee ophalen komt ten goede aan de 
activiteiten op de groepsavond en het 
zomerkamp. 
Lijkt het jou ook leuk om samen met 
ons mee te doen aan onze sport-, spel- 
en knutselactiviteiten? Ben je tussen 
de 6 en 15 jaar? Neem dan contact met 
ons op via info@jongnederlandger-
wen.nl en kom een keer vrijblijvend 
kijken op een van onze groepsavon-
den! Ben je tussen de 16 en 30 jaar en 
lijkt het je leuk om een groep kinderen 
te leiden? Dat kan ook: stuur een mail-
tje naar hetzelfde mailadres.

BOY JANSENKUUB

CV de Wetters

1e Bonte avond: 16 januari 2016
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

2e Bonte avond: 5 februari 2016
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.40 uur

Kaartjes zijn 12 euro per stuk, verkrijgbaar bij Rianne Verhoeven 
in Nederwetten, tel: 06-13700648 en in de kantine van RKVV Nederwetten

Residentie: Palazzo del Meccanico

ALEX WINTERMANS
ERIK MULDER

ANDY MARCELISSEN

Twee bonte avonden    
bij CV De Wetters 
Ook dit jaar organiseert CV De Wetters weer twee bonte avonden, op zaterdag 
16 januari 2016 en vrijdag 5 februari 2016. De bonte avond commissie heeft 
weer diverse kampioenen weten binnen te halen. Voor u zullen de volgende 
tonpraoters in de ton staan: Boy Jansen, Erik Mulder, Rob Scheepers (Hel-
mond), Cabaretgroep KUUB, Rob van Elst, Andy Marcelissen en Duo Vreemd.

Verder zullen voor u de eigen dansma-
riekes, de dames van de raad van 11 en 
de oud prinsen optreden. De muzikale 
omlijsting is wederom in handen van 
de ‘Wettertetters’. De avond wordt mu-
zikaal afgesloten en er kan dan gedanst 
worden tot in de late uurtjes in resi-
dentie Palazzo del Meccanico. Kortom 
het worden weer super gezellige avon-
den! Kaarten à € 12,- zijn te verkrijgen 
bij: Rianne Verhoeven, 0613700648 of 
in de voetbalkantine van RKVV Ne-
derwetten op dinsdagavond, donder-
dagavond en zondag. Het programma 
start om 19.30 uur en de residentie zal 
geopend zijn vanaf 19.00 uur. Iedereen 
kan zitten! Graag ziet CV De Wetters u 
op zaterdag 16 januari en vrijdag 5 fe-
bruari in de feestaccommodatie, Pa-
lazzo del Meccanico, MFA De Koppel 
1 te Nederwetten.

Sinterklaasfeest      
op OBS de Rietpluim
Wat een heerlijke tijd van het jaar…
Nadat de mist rondom de stoomboot was opgetrokken en alles uiteindelijk zo’n 
beetje op zijn pootjes terechtkwam, werden we op OBS de Rietpluim verrast door 
het bezoek van twee gezellige Pieten. Zij zagen hoe er gezongen, gespeeld en ge-
knutseld werd. Hoe de lootjes voor de surprises in de bovenbouw, in het diepste 
geheim in jaszakken gefrummeld werden. Hoe pepernoten verdwaalden in 
broodtrommels en cadeautjes in de gangen belandden.
Spannend voor de een en vol verwachting voor de ander. Samen hebben we er een 
topfeest van gemaakt.

En als je Piet ziet fietsen 
of je vindt wat lekkers in je schoen, 
probeer er dan van te genieten,
zoals ook kinderen dat doen.

Wij wensen jullie een heerlijk avondje.
Team OBS de Rietpluim

Bruisende Zaterdag 
‘Winkelhart van Nuenen’ 
op 5 december 
De Bruisende Zaterdag wordt elke 
eerste zaterdag van de maand ge-
organiseerd door de ondernemers/
winkeliersvereniging ‘Winkelhart 
van Nuenen’.

Op de Bruisende Zaterdag van 5 de-
cember delen Zwarte Pieten aan de 
kleintjes heerlijke mini Sintjes en Piet-
jes uit. Deze mini Sintjes en Pietjes 
worden aan de kleintjes aangeboden 
door de ondernemers van het Winkel-
hart van Nuenen.
De Pieten zijn aanwezig van 11.30 tot 
en met ca. 16.00 uur. Zo willen de on-
dernemers u op deze Bruisende Zater-
dag verwelkomen in het Winkelhart 
van Nuenen.
Er zijn meer dan 300 gratis parkeer-
plaatsen in het Winkelhart van Nue-
nen.
Als de weergoden ons gunstig gezind 
zijn, zal het een sfeervolle en gezellige 
Bruisende Zaterdag worden.
 

Swingend Sinterklaasfeest 
DéDé Danceballet in ‘t Klooster
Omdat Sinterklaas het erg druk had tijdens de officiële intocht in Nuenen, 
heeft hij afgelopen woensdagmiddag speciaal voor alle dansers en danse-
resjes van DéDé uit Nuenen (en hun broertjes en zusjes) tijd gemaakt om 
hen te bezoeken in Het Klooster.

De leerlingen van DéDé Danceballet 
kregen prachtige pietenkostuums aan 
en lieten zich opmaken voor het grote 
optreden voor de Goedheiligman. Een 
uurtje later begon het al erg spannend 
te worden, want de eerste pieten waren 
gearriveerd. Eén van de pieten had de 
staf bij zich, maar helaas nog zonder 
Sinterklaas…. Gelukkig na hard zingen 
en roepen, kwam Sinterklaas.
Zes verschillende groepen mochten 
hun dans aan de Goedheiligman en 
zijn pieten laten zien! De kinderen 
stonden stalend op het podium. Sin-

terklaas was onder de indruk van alle 
optredens. Voor het eerst traden ook 
de allerjongste leerlingen van nog 
maar twee jaar op en naast de dance-
ballet-optredens hadden ze dit jaar 
voor het eerst een klassieke ballet-
groep die voor hem optrad.
Na de optredens had Sint alle tijd voor 
de DéDé kinderen en mochten ze nog 
een handje geven en met Sinterklaas 
op de foto. Rond 16.30 uur was het tijd 
om Sint en zijn pieten uit te zwaaien en 
nog na te genieten van dit swingende 
Sinterklaasfeest.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Schoentje verloren
Op zondag 29 november is onze klein-
dochter Lieke op weg naar Sint Nicolaas 
in de Weverkeshof haar rechterschoen 
verloren. Vanuit het fietszitje is het 
schoentje verloren op het fietspad van 
het Nuenderbeekse pad, Alfons Blom-
melaan, Loenys van Lancveltlaan en de 
Lucas van Houthemlaan naar de We-
verkeshof. Met 1 schoen was het Sint 
bezoek ook te doen maar lopen gaat 
makkelijker op 2 schoenen. Het merk 
van de schoen is ‘Shoesme’ en de kleur 
is blauw. De schoen is versierd met wit 
stiksel. Heeft u deze schoen gevonden 
bel dan even 06-51676571 en wij komen 
de schoen graag ophalen.

Veldsink Groep neemt    
De Financiële Makelaar over 
Per 1 december is De Financiële Makelaar onderdeel geworden van Veldsink 
Groep te Nuenen. Veldsink Groep is opgericht in 1979. Inmiddels is het fami-
liebedrijf uitgegroeid tot een landelijke speler in de financiële dienstverle-
ning. In Brabant en Zeeland is het bedrijf met name bekend met Veldsink 
Adviesgroep. Met 14 onafhankelijke assurantie advieskantoren zijn zij het 
vertrouwde adres voor alle financiële vraagstukken. Particuliere en zakelij-
ke klanten kunnen er terecht voor advies op het gebied van verzekeringen, 
pensioenen en hypotheken. 

De andere onderdelen van het familie-
bedrijf zijn VCN Verzekeringen (ser-
viceprovider voor verzekeringen en 
aanvullende diensten), VCN United 
Capital (serviceprovider op het gebied 
van hypotheken) en  NBG  (landelijke 
hypotheekketen). Nu komt daar De Fi-
nanciële Makelaar bij. In totaal zijn 435 
mensen werkzaam bij Veldsink Groep. 

De Financiële Makelaar
De Financiële Makelaar werd in 2000 
opgericht door Peter Komen en later 
versterkt door Harrie-Jan van Nunen. 
Peter Komen is blij met de overgang; 
“Wij hebben de afgelopen jaren met 
veel plezier gewerkt aan het opzetten 
en uitbouwen van De Financiële Ma-
kelaar tot de huidige succesvolle for-
mule. Er staat nu een solide organisa-
tie. Samen met Veldsink Groep staat 
De Financiële Makelaar nog sterker 
voor de uitdagingen van de toekomst.  
Voor mij is dit, mede gezien mijn leef-
tijd, een  logisch moment om afscheid 
te nemen.“ De Financiële Makelaar be-
hoort  met ruim 900 aangesloten inter-
mediairs  tot de top van serviceprovi-
ders in Nederland.  

Veldsink Groep
Veldsink Groep zet hiermee een vol-
gende stap in haar groeistrategie. John 
van Gerwen, commercieel directeur 
bij Veldsink Groep zegt: “de toevoe-
ging van De Financiële Makelaar 
maakt onze groep tot een krachtige 
distributiepartij. Samen met onze ser-
viceprovider VCN United Capital is  
ongeveer 1/3 deel van het intermediair 
bij ons aangesloten.“ 

De naam De Financiële Makelaar blijft 
gewoon bestaan. Van Gerwen; “Ster-
ker nog, de organisatie en haar mensen 
blijft zelfstandig opereren binnen onze 
groep. 

Natuurlijk kijken we naar voordelen 
die de twee serviceproviders gezamen-
lijk kunnen behalen maar in essentie 
blijven het twee onafhankelijke bedrij-
ven. In dat kader zijn we ook erg blij 
dat Harrie-Jan van Nunen actief blijft 
bij De Financiële Makelaar. Hij heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de successen tot nu toe en wil dit graag 
met een sterke partner verder uitbou-
wen“.
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Smolders Schoenen NuenenM.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Auto Service Verbroekken

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

KERSTBOMEN
VERKOOP:
zaterdag 5 dec. (09:00 - 17:00)
zondag 6 dec. (09:00 - 17:00)
vrijdag 11 dec. (09:00 - 17:00)
zaterdag 12 dec. (09:00 - 17:00) 
zondag 13 dec. (09:00 - 17:00)
vrijdag 18 dec. (09:00 - 17:00) 
zaterdag 19 dec. (09:00 - 17:00) 

Compleet assortiment 
met of zonder kluit,
Wij brengen uw kerstboom
geheel gratis thuis* en pakken
hem tevens vakkundig in.

Bij FAM. VAN ROOIJ
Papenvoortseheide 3, Nuenen
Telefonisch bestellen kan ook,
op 040 - 283 31 01 of 06 - 10 42 53 35
* Alleen in de gemeente Nuenen c.a.

Zo kunt U ons 
bereiken:
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Smits van Oyenlaan
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at

Prinsenweier
Papenvoortseheide 3

Be
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Laan ter CattenNuenderbeekselaan
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Gouden Kalf

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.

•	 Tausi	Kai
	 (Kip	in	sojasaus)
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 4	stuks	Kou	Lou	Yuk
•	 4	stuks	Pisang	Goreng
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

€ 1750

Maandmenu 
December

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl

Van 16.00 tot 22.00 uur,
7 dagen per week 
geopend!

Chinees Indisch Restaurant

Van 7 december t/m 18 december 
zijn we gesloten in verband met 

een metamorfose van ons restaurant. 
19 december zijn we weer geopend!

GROTE OPRUIMING!!!
WEGENS VERHUIZINGEN 

In de loop der jaren hebben we zoveel spullen 
verzameld dat we er een winkeltje van in heb-
ben kunnen richten. Gebruikte maar ook nieuwe 
spullen in goede tot zeer goede staat! 
Het is voor een klein prijsje te koop, denk aan baby-
kleding, boxen, ledikantjes, speelgoed  etc., groot, 
klein meubelen, lampen, accessoires, decoratie, 
binnen en buitengoed, noem maar op!!! 
Zeker de moeite waard om een kijkje te komen 
nemen, vooral met de feestdagen in aantocht! 
Je kunt ons vinden in Nuenen; Gulberg 30, 
Eeneind 2. Voorheen de Bloemenkas.
 
Openingstijden:
Zondag 11.00-13.00 uur
Maandag en donderdag 14.00 - 17.00 uur 
Als je liever op een ander tijdstip komt, 
bel me dan even! 06-51341026

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
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Werkbezoek door D66 aan 
AZC Cranendonck
“Fijn dat andere gemeenten nu ook meedoen“, aldus Marga Vermue, burge-
meester van Cranendonck die aanwezig was op het door D66 De Kempen 
georganiseerde werkbezoek aan het AZC Cranendonck, op 20 november jl.. 
En inderdaad, ook Veldhoven, Valkenswaard, Best, Nuenen en Helmond zijn 
bezig of bezig geweest met het inregelen van crisis/noodopvang. 

Dat betekent, samen met nieuwe capa-
citeit in Weert, dat de druk op Cra-
nendonck, met twee opvanglocaties, 
wat vermindert. En dat is nodig. Het 
AZC, in functie sinds 2014, is met 
1500 bedden één van de grootste in 
Nederland en tevens opleidingslocatie 
voor COA personeel
Er was grote belangstelling van D66 
raadsleden uit de hele regio, waaron-
der Nuenen, voor dit werkbezoek. De 
aanwezige locatiemanagers van het 
COA, John Zeebregts en Marc van 
Geel, namen verschillende kenmerken 
van deze goed functionerende op-
vanglocatie met de aanwezigen door. 
Onderwijs, activering, sport en cul-
tuur kwamen daarbij aan de orde.
De rol van onderwijs blijkt essentieel. 
Onderwijs biedt dagritme, structuur 
en een veilige plek aan de (leerplichti-
ge) kinderen. Goed geregeld op locatie 
Cranendonck; tegelijkertijd een uitda-
ging voor de andere gemeenten om sa-
men met de onderwijsbesturen op 
nieuwe opvanglocaties dezelfde kwali-
teit te bieden.
Sport en cultuur zijn op een opvanglo-
catie niet alleen een manier om de be-
woners te activeren, maar ook om de lo-
kale bevolking binnen te halen. Zo 
wordt de sporthal op AZC Cranendonck 
ook benut door lokale sportverenigin-
gen en bezoeken middelbare scholieren 
uit de regio de kunstactiviteiten ter 
plaatse. Een eigen dagritme kunnen aan-
houden blijkt ook een voorwaarde voor 
snellere gewenning. Het zelf kunnen ko-
ken is daarbij een heel belangrijke factor. 

Aandachtspunten waren er ook. Bij-
voorbeeld Nederlandse les voor meer-
derjarigen. Tot nu toe wordt pas gestart 
met Nederlandse les als mensen een 
status hebben. Echter in de huidige situ-
atie, waar het merendeel van de vluch-
telingen een reële kans op status heeft 
en de doorlooptijden in de opvangloca-
ties enorm zijn toegenomen, is deze re-
gel compleet achterhaald. Met Neder-
landse les en integratie kan niet vroeg 
genoeg begonnen worden volgens de 
locatiemanagers, maar er moet wel een 
wetgevend kader en financiering voor 
zijn. Daarnaast zijn er plannen om bij de 
intake al te kijken naar competenties en 
kwaliteiten op het gebied van werk, zo-
dat daar gebruik van kan worden ge-
maakt zodra dat mogelijk is.
Ook de rol van communicatie met ge-
meenten en inwoners kwam uitgebreid 
aan bod. Succesfactoren blijken een di-
recte lijn tussen COA en burgemeester, 
veel en vaak overleg met omwonenden 
en een kritisch-positieve insteek. Op 
sensatie beluste media die elk klein in-
cident uitvergroten helpen zeker niet….
Uiteindelijk is en blijft het grootste aan-
dachtspunt de doorstroom van status-
houders naar reguliere woningen en een 
goede integratie van deze nieuwe inwo-
ners in de aan hen toegewezen gemeente.
Het briefje van het Armeense meisje 
dat werd voorgelezen door haar leer-
kracht vormde het meest ontroerende 
deel van dit werkbezoek: “Sinterklaas, 
ik hoef geen kadootje maar ik vraag 
vrede in de wereld, en een glimlach bij 
alle moeders. Ik geloof in jou.“ 

Natuurvoedingswinkel met Lunchroom

BIO-LEKKERS,      
van kraam naar winkel 
Op zaterdag 5 december wordt in Nuenen de nieuwe winkel van BIO-LEK-
KERS geopend aan de Parkstraat 3 F (voormalige winkel van Zuidzorg t.o. 
Boordseweg). Op die dag krijgt iedere klant iets lekkers en een tegoedbon 
voor gratis koffie of thee bij een volgend bezoek. In deze winkel met biolo-
gische producten is ook een lunchroom. Ook voor degenen die in hun voe-
ding beperkt zijn door intoleranties is er keuze.

U kunt daar terecht voor een lekkere 
kop biologische thee of koffie, gezet in 
een Cafetière. Er is keuze uit gerechten 
van een kleine, maar bijzondere lunch-
kaart en heerlijke, eerlijke lekkernijen. 
BIO-LEKKERS kookt en bakt zonder 
geraffineerde suikers, met glutenvrije 
grondstoffen en kan gerechten zonder 
lactose aanbieden. Hiervoor bent u bij 
BIO-LEKKERS op het goede adres.

Misschien kent u de kraam van BIO-
LEKKERS van het van Goghplein op 
zaterdag. Het ideaal van de drie onder-
nemende vrouwen, Hannie en Maria 
van de Wetering en Wil Woerdenbach 
wordt werkelijkheid: een nieuwe Na-
tuur-voedingswinkel in Nuenen. De vijf 
productgroepen uit het assortiment: 
groenten, fruit, vele soorten brood, 
kaas en droogwaren, zullen nog worden 
uitgebreid met zuivelproducten en na-
tuurlijke verzorgingsproducten van Dr. 
Hauschka. Behalve gezonde voeding, 
zuivere smaak en kwaliteit, hebben Ma-
ria, Hannie en Wil nog een ander ideaal 
voor ogen. BIO-LEKKERS: natuurlijk, 
sociaal, eerlijk en duurzaam. In de 
lunchroom kunnen wij gaan genieten 
van verrassende, (h)eerlijke, hartige en 

zoete gerechtjes. Naast kleine tafeltjes 
hebben ze een grote tafel waar je alleen 
of met vrienden aanschuift. Het is een 
ontmoetingsplek waar ongedwongen 
gesprekken kunnen ontstaan.

De duurzaamheid vindt u terug in de 
inrichting die eerder gebruikt werd 
door Oil en Vinegar en bestaat dus uit 
hergebruikte materialen. Er is een 
klein assortiment curiosa te koop, zo-
als kristallen glazen, karaffen en kop-
jes. De kwaliteit moet goed zijn. En dat 
hebben zij met de kraam van BIO-
LEKKERS bewezen. Het assortiment 
van de winkel kan worden afgestemd 
op wensen en vragen van klanten. 
Hannie, Maria en Wil vormen een har-
monisch trio, met ieder hun eigen speci-
aliteit, maar met hetzelfde ideaal: biolo-
gisch sociaal genieten. Hun enthousias-
me en motivatie straalt er vanaf en ze 
geven aan dat ze ontzettend blij zijn met 
alle hulp van hun achterban. Dit wordt 
natuurlijk een aanwinst voor Nuenen.
 
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur, 
zaterdag 09.00-16.00 uur. www.bio-
lekkers.nl / info@bio-lekkers.nl 
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Soenil Bahadoer geïnaugureerd 
als SVH Meesterkok
Op 23 november jl. vond in Restaurant de Lindehof ** in Nuenen de inaugu-
ratie plaats van Soenil Bahadoer. De patron cuisinier van de Lindehof was op 
20 maart geslaagd voor zijn Meesterproef SVH Meesterkok.

Ruim 50 gasten, onder wie zeer veel 
SVH Meesters en chef-koks, woonden 
de inauguratie bij. Cabaretier en pre-
sentator Jörgen Raymann opende het 
programma en vertelde het fantastisch 
te vinden om te zien hoe ver Soenil Ba-
hadoer is gekomen. “Niet alleen is hij 
de eerste SVH Meesterkok met een 
Surinaamse achtergrond, hij is ook de 
eerste Nederlander met een Neder-
landse én Belgische Meesterkoktitel.”
Nadat zijn restaurant in 2014 de twee-
de Michelinster kreeg, was het behalen 
van de SVH Meestertitel het volgende 
doel voor Soenil Bahadoer. ‘’Deze titel 

geeft mij de ruimte om mooie smaken 
en vernieuwende dingen te blijven ont-
wikkelen.” De van oorsprong Hindoe-
staanse kok onderscheidt zich door het 
verweven van de smaken uit zijn Hin-
doestaanse cultuur met de traditionele 
Franse keuken.

De versierselen die horen bij de officiële 
titel SVH Meesterkok werden uitgereikt 
door Roger Souvereyns, voormalig eige-
naar van tweesterrenrestaurant Schol-
teshof in Stevoort (België), waar Baha-
doer vier jaar leerling was. Het diploma 
werd ondertekend door Dick Middel-

weerd van Restaurant De Treeswijk-
hoeve ** en Cees Helder, die als eigenaar 
van Restaurant Parkheuvel (in die tijd 2 
sterren) Soenil drie jaar als leerling be-
geleidde. Souvereyns en Helder waren 
allebei zichtbaar trots. “Bij ons heeft hij 
het vak geleerd. Het is fantastisch om te 
zien dat onze leerling van toen nu SVH 
Meesterkok is geworden”, aldus Helder.

Nu wil Soenil Bahadoer graag zelf een 
voorbeeld zijn voor de jeugd en ze be-
smetten met het horecavirus. “Ik wil ze 
laten zien wat je kunt bereiken in dit 
vak. Soms ontmoet ik jongeren bij wie 
het in het leven hier en daar heeft te-
gengezeten, maar ik zie daar dan wat 
in. Dan nodig ik ze uit om een keer bij 
ons in de keuken te komen kijken, 
want ik wil juist ook die jongens een 
kans geven. En als ze dan na een paar 
jaar hier als leerling te hebben gewerkt 
bij andere SVH Meesters verder gaan 
met hun carrière, dan ben ik helemaal 
trots!” Enkele oud-leerlingkoks waren 
maandag speciaal voor de inauguratie 
teruggekeerd in de keuken van de Lin-
dehof om diverse gerechten te berei-
den voor de gasten.
 
SVH beheert namens de horecabran-
che sinds 1980 de vijf SVH Meesterti-
tels (SVH Wijnmeester, Meesterkok, 
Meestergastheer, Meesterschenker en 
Meesterijsbereider). Het is de hoogste 
graad van vakbekwaamheid die iemand 
in de horeca kan behalen. SVH Mees-
ters leveren een grote bijdrage aan het 
imago van het betreffende vak en sti-
muleren professionals om het beste uit 
zichzelf te halen. De Meestertitels zijn 
inmiddels een keurmerk geworden, een 
begrip dat niet meer is weg te denken 
uit de Nederlandse horeca.

Roger Souvereyns (links), Soenil Bahadoer en Cees Helder.

Workshop Zelfverdediging  
en kungfu voor dames
Op 16 & 17 januari organiseert Wudang Wushu school of martial arts een Work-
shop zelfverdediging voor dames waarbij u kennis maakt met de Shanzi vorm. 

ShanZi of Waaier vorm is een eeuwen 
oude kung fu vorm die  bekend staat 
om zijn gratie en elegantie. Behalve het 
leren van deze vorm zult u tijdens de 
twee dagen van de workshop ook ken-
nis maken met  technieken voor stoten 
en schoppen. Bovendien zal er aan-
dacht zijn voor buik, benen en lenig-
heidsoefeningen. 
De workshop wordt gehouden in het 
weekend van 16 & 17 jan in twee delen 
van 3 uur elk.  Zowel op zaterdag als zon-

dag beginnen we om 13.30 en eindigen 
we om 17.00. Tussendoor is er een half 
uur pauze met eten en drinken. Adres: 
de gymzaal op de Mgr. Cuytenlaan, 5671 
BK Nuenen. De kosten voor de work-
shop zijn € 19,50 p.p. voor de twee da-
gen, dit is inclusief een kung fu waaier en 
verfrissingen tijdens de pauze. In ver-
band met het beperkte aantal plaatsen 
dient u zich tijdig in te schrijven. 
www.wudangwushu.nl of 
www.wudangwushu.nl/inschrijving.html

Diplomaregen onder jongste leden van Z&PV Nuenen 
De laatste maanden werd er door de jongste leden van Zwem & Polovereniging 
Nuenen uiteraard hard geoefend voor hun zwemdiploma. Afgelopen twee week-
enden was het dan zo ver: het diploma zwemmen stond weer voor de deur. 

Een bijzondere en leuke gebeurtenis 
waar de kinderen (en zwemdocenten) 
altijd naar uit kijken. Bij de recreatieve 
afdeling kunnen de kinderen oefenen 

voor zwemdiploma C en voor zwem-
vaardigheid 1,2 en 3. Deze zwemdiplo-
ma’s waren dan ook het doel van deze 
ronde. 

De kinderen die trots mogen zijn op hun:
•	 C-diploma	 zijn:	 Delia	 van	 Dongen	

en Michelle Klomp. 
•	 Zwemvaardigheid	 1	 diploma	 zijn:	

Jesse Gerritsen en Vita Caboni. 
•	 Zwemvaardigheid	 2	 diploma	 zijn:	

Lotta van Kemenade, Koen van den 
Wildenberg, Eva van Spronsen, Rem-
co Verhoeven en Thomas van Ekert. 

Uiteraard zijn er ook nog kanjers die 
hun zwemvaardigheid 3 diploma heb-
ben gehaald, deze keer zelfs 10 stuks, 
namelijk: Willem Swinkels, Willem 
Heuvelman, Jasmijn van Weert, Silke 
Brokken, Luuk Hulsebos, Joep Rijnen, 
Suze de Louw, Niels Hofman, Julian 
Overschie en Liselot van der Velden. 

Wij willen onze jongste leden van har-
te feliciteren met het behalen van hun 
welverdiende zwemdiploma. Lijkt het 
jou nou ook leuk om te komen oefenen 
voor je diploma’s of een andere tak 
binnen de zwemsport te proberen? 
Kijk dan eens op www.zpvnuenen.nl  
en neem contact op voor een proefles.

De Aardappeleters

Wat is er in Nuenen toch aan de hand,
je leest het dagelijks in de krant.
Wat zal er met de beeldengroep gebeuren,
velen moeten er dagelijks om treuren.
Er zullen altijd voor of tegenstanders zijn,
van de beeldengroep groot of klein.

Wat maken de mensen zich nu druk,
over de lelijke gezichten maar zij kenden geen 
geluk.
Vincent zag die armoede aan,
dat ze zo moesten vechten voor hun bestaan.
Daarom mensen ben wat verdraagzaam voor 
elkaar,
En bewonder het werk van de kunstenaar.

Hij maakte het kunstwerk heel sterk,
de gezichten van de aardappeleters was veel werk.
Hij wilde graag weergeven zoals Vincent hen zag,
die grove gezichten het was toen een hard gelach.
Hij zou aan Theo schrijven ik heb veel bijgeleerd,
zo zijn jouw centen toch goed besteed.

Daarom mensen staan jullie daar,
je bent voor of tegen het is nu klaar.
Gun de beeldhouder zijn kunstwerk,
Van de aardappeleters heel sterk.
Misschien is het wel een aanwinst daar tussen 
het groen,
van het park met bankjes en plantsoen.

Moge veel mensen het komen bekijken,
dan kunnen ze zelf vergelijken.
Ook de toeristen die naar Nuenen komen,
gaan er bij staan dromen.
Zij maken foto’s of een prent heel fijn van geest,
zo weten zij dat ze in Nuenen zijn geweest.

Mevr. Saris-Gevers



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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

Horizontaal: 1 schoeisel 6 vleesgerecht 12 honingbij 13 talent 15 kreupel 
17 karaat 19 hectare 20 riv. in Duitsland 22 roem 23 pl. in Gelderland 
25 handvat 26 koningin-regentes 28 coureur 30 klipgeit 31 fotoboek 33 sein 
35 werkschuw 36 scheepsherstelplaats 38 riv. in Frankrijk 40 heks 43 plan 
45 vorderen 47 vruchtbare plaats 49 nageslacht 50 koordans 51 pasvorm 
52 as 54 pers. vnw. 55 tegenover 57 wachthuisje 58 wreed heerser 
60 riv. in Spanje 62 zelfzuchtig mens 63 Europese taal.

Verticaal: 2 bioscoop 3 afbakening 4 Openbaar Ministerie 5 eikenschors 
7 Turks bevelhebber 8 bergplaats 9 wees gegroet 10 vrucht 11 vet 
14 aanvankelijk 16 behoeftig 18 sportploeg 19 zeer warm 21 projectiel 
24 personal computer 27 laan 28 bouwval 29 motief 30 tropische hagedis 
32 bevlieging 34 herkauwer 37 krantenhuisje 38 sierheester 39 Ierland 
40 vaststaande gebeurtenis 41 scherpe saus 42 plant 44 inzinking 
46 selenium 48 plaaggeest 53 pausennaam 54 sporenplant 56 domoor 
57 Engels bier 59 Romanum Imperium 61 soortelijk gewicht.
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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.

ADEPT
BEUKEN
DICHT
DONATIE
DUINPLANT
EENKENNIG
ELITE
GALEI
HAATCAMPAGNE
IVOOR
LANDWEG
LESBRIEF
MOTOR
NATAAL
NIVEAU
PAAIGEBIED
PEGEL
RAMEN
RONDE
SESAM
SLEEPKETTING
SPRINT
TEGOED
TENANT
TRIPTIEK
TROON
WOORD

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 47, Mw. C. Kolsters, Nuenen.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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.

‘Het Orwell Protocol’ is wederom een spannend avontuur van Johan 
de Witt, die deze keer geconfronteerd wordt met de ondemocratische 
activiteiten van de geheime diensten van ‘bevriende’ naties zoals 
Amerika, Israël en Engeland. Deze drie NAVO-bondgenoten blijken al 
sinds 1961 geheime afspraken te hebben, die ertoe geleid hebben dat 
landen zoals Nederland, systematisch afgeluisterd worden. De Witt 
duikt in deze materie en ontrafelt niet alleen deze afluisterpraktijken 
maar hij ontdekt ook dat de 
Nederlandse politiek én media 
geïnfiltreerd zijn en dat bedrijven 
regelmatig gechanteerd worden. 
De Witt en zijn team moeten 
alles uit de kast halen om deze 
machtige tegenstanders, in het 
belang van onze democratie, 
het hoofd te bieden. Of dat lukt? 
Er worden opnieuw grote offers 
gevraagd… 

Liefhebbers kunnen het boek 
bestellen bij uitgever 
www.boekscout.nl 

of via de website: 
www.willemvanravestijn.nl

Lees het boek van Willem van Ravestijn

Bestel dit boek op www.boekscout.nl

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

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

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

JE VOETEN OPWAAR-
DEREN? Geef ze de aan-
dacht die ze verdienen. 
Ingrid Renders Pedicure 
06-18421965  

STICHTING VRIJWIILLIGERS THUISZORG GELDROP/MIERLO & NUENEN C.A. 
MET SPOED GEZOCHT!! 

Vrijwilligers die 'n dagdeel of enkele uren per week beschikbaar zijn 
om bij Chronisch zieken en/of Dementerenden, thuis, mantelzorgers 
te ontlasten. De coördinatoren zorgen voor begeleiding, de tijden 
zijn in overleg. Reiskosten worden vergoed.
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de Palliatief Terminale 
Zorg voor het invullen van nachten.

Aanmelden coördinatoren. Margriet Verstappen 040-2862395/ 
06-40662622, Marjoleine Schuit 040-2836755/06-37434001.

6 gangen
tapa
Kerstmenu

kleuren

lettertype

Grill, lunch en tapasbar Francisco
Berg 32a te Nuenen (bij de lindeboom)

Reserveren: bel 06 - 30 12 16 24

www.dekeukenvanfrancisco.nl

WIJNARRANGEMENT À € 25,- P.P. 
 

Amuse van het huis 

 ****** 
 Almejas (vongole) en croquetas van kabeljauw 

 ****** 
Vanillepompoencrème met kreeft en bisque d'Homard 

 ****** 
Kwartelfilet met eigen jus en empanadilla met kwartelstoof 

 ****** 
Gerookte eend met meloen en portstroop-vinaigrette en 

getrancheerde foie met gekarameliseerde mango en appel 

 ****** 
hertenbiefstuk met wildjus en wintergroente, 

stoofpeer en tortilla van kastanje 

 ****** 
dessert 

speculaasparfait en tarte tatin van peer en hazelnoot 
 

EXTRA AANVULLING 
 

Embutidos (lekker als aperitief): manchego + 
pata negra + lomo ibérico + chorizo ibérico € 7,50 

 
een verfrissende spoom € 4,00 

 
24 EN 25 DECEMBER OM 19.00 UUR EN 

26 DECEMBER OM 18.00 UUR 
 

Ben je vegetarisch of heb je kinderen tot 12 jaar? 
Stuur dan een email naar info@dekeukenvanfrancisco.nl 

dan sturen wij je deze menu's toe. 
Uiteraard houden wij ook rekening met diëten en allergieën! 

à € 47,50 p.p. 

Creatieve workshopdag 
zaterdag 12 december 11.00 - 16.00 uur

Tuincentrum Soontiëns
Urkhovenseweg 570  Eindhoven
040 - 281 13 39
www.tuincentrumsoontiens.nl

Workshops:

Winterslinger
Sneeuwuil
Naaldenster
Tafelkrans

Meedoen? Geef je op 
via de website

Nu een mooie 
collectie 

kerstbomen

THE BLUE STARS 
Holle-Kie-Day | uitverkocht 

20.15U
. 

PUBER IN HUIS? EEN TOER! 
Marina van der Wal | € 24,50 

20.00U
. 

HERMAN IN EEN BAKJE GEITEN- 
KWARK - 2 | € 17,50 

20.15U
. 
20.15U

. 

OPVLIEGERS 
De overgang is NIET de ondergang | € 23,00 

LUIDER & VAN DONSELAAR 
De Revue gepasseerd | € 17,50 

20.15U
. 

07 
01 

17 
12 

10 
12 

09 
12 

04 
12 

www.hetklooster.org 
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 UITGAANSAGENDA

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

Maand december
WSV-wandeling

Zondag 9.00 uur Ingang tennispaviljoen 
op sportpark de Lissevoort

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
Weverkeshof = Sinterklaashof
Openingstijden Sinterklaashof:

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

Woensdag 2 december
18.30 uur Kinderklucht 

De Pakjeskluis van Sinterklaas  
Het Klooster

Donderdag 3 december
9.30 uur Android smartphone

Computercafé Seniorweb, 
bibliotheek Nuenen

Vrijdag 4 december
20.00 uur Kienen in Lieshout 

Dorpshuis, Grotenhof in Lieshout

Zaterdag 5 december
10.00 uur-16.00 uur 

Centrale Veulenkeuring Gerwen 
centrum van Gerwen.

Zondag 6 december
12.00 uur Jeugdveldrit Lieshout

’t Hof te Lieshout

Zondag 6 december
14.00 uur Muziekband Klick

 Jo van Dijkhof 

Maandag 7 december 
20.00 uur Lezing kunstgeschiedenis 

Ine Pels 
Dorpshuis ‘Kleine Zaal’

Woensdag 9 december
19.00 uur Onthulling van het beeld 

‘De Aardappeleters’ 
Het Park Nuenen

Woensdag 9 december
20.00 uur “Puber in huis? Een toer!” 

 Het Klooster 

Donderdag 10 december
9.30 uur Foto’s op camera, tablet en PC

Computercafé Seniorweb, 
bibliotheek Nuenen

Donderdag 10 december
9.30-11.00 uur Schuif even aan tafel bij…

Nuenens Wildbeheer
 zaal Het Trefpunt van Het Klooster

Donderdag 10 december
19.30 uur BOA, Informatieavond over 

coördinerende rol van het CMD
 De Dassenburcht 

(ingang Jacob Catsstraat 1-3)

Donderdag 10 december
20.15 uur 

‘Herman in een bakje Geitenkwark’ 
Het Klooster

Vrijdag 11 december 
Werkgroep van 

Amnesty International Nuenen 
Jumbo van Ton Grimberg  

Vrijdag 11 december
19.00-22.30 uur Tienerdisco JOY 

met als thema: Candy Party
Jongerenhuiskamer ‘De Luistruik’

Sportlaan 12 in Nuenen 

Vrijdag 11 december 
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Vrijdag 11 december 
20.30 uur Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’
Theaterzaal van het Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 12 en zondag 13 december 
De traditionele kerstmarkt

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Zaterdag 12 december
9.00-15.00 uur Kerstaktie Gezamenlijke 

Kerken ‘Zorg voor elkaar’
Diverse supermarkten

Zaterdag 12 december
19.30 uur Concert Gerwens MuziekKorps, 

Drumfanfare Jong Leven, Brassband 
De Vooruitgang, Showkorps O&V

Het Klooster

Zaterdag 12 december
21.00 uur Toppop 2015
Cafe Schafrath Nuenen

Zondag 13  december
14.00 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 

Nuenen

Zondag 13 december
14.30 uur Zanggroep Priamore

Jo van dijkhof

Zondag 13 december
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Rhythm Chiefs
Cafe Schafrath

Zondag 13 december
16.00 uur Gerwens Gemengd Koor 

St. Caecilia
  St. Clemenskerk in Gerwen

Kerkberichten

Iedereen bedankt!

Voor alle medeleven en steun, 
voor alle kaarten bij het overlijden van 
mijn man, ons pa, schoonvader en opa

 

Kees van den Nieuwenhof
 
 

Nuenen, 15 november 2015
 

Mia van den Nieuwenhof-Frijters
kinderen en kleinkinderen

Een jubileumconcert

Neva Ensemble uit St. Petersburg 
opnieuw in Nuenen
Het Neva Ensemble uit Sint Petersburg verzorgt op woensdag 16 december 
om 20.00 uur voor de 10e keer een concert in de Clemenskerk in Nuenen.
 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 december 18.30 uur: stil-
teviering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 6 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 5 december 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 6 december 11.00 uur: Tonnie 
Merks (vanwege verjaardag); Leentje 
van Lieshout-Coolen; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen (St. Nicolaas); 
Francien van der Linden-Meulen-
dijks; Cees Meulendijks; Willy Spaan-
jaars; Einar en Flora Aagaard-Romero; 
Ruud Bijsterveld; Harrie Moonen; 
Wilma Beekwilder; Joop van der 
Ploeg; Toon en Jo Hurkmans-Sanders; 
Herman Lutterman; Harrij van der 
Velden; Mieke van Soest Raessens-
Merkelbach; Maria van den Boomen-
Rooijakkers; Toine Goertzen (vanwe-
ge sterfdag).

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers leden 
van de werkgroep.

Misintenties 
Marietje van den Putte-Habraken.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Bert van den Biggelaar; Annie van den 
Biggelaar-van der Putten; Huub van 
den Oever; Marie Jansen-Raaijma-
kers, wegens verjaardag.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 6 december, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Dit is de 2e zondag van de 
Advent, de weken op weg naar Kerst. 
Voor de kinderen is er kinderneven-
dienst. Ook is er weer jongerenviering 
vanaf 12 jaar. We collecteren voor het 
dak- en thuislozenproject ‘Ervaring die 
staat’. Na afloop ontmoeten we elkaar 
bij een kop koffie. Donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Zaterdag 12 december staan we in de 
supermarkten voor de kerstpakketten-
actie. Verdere info: zie onze website.

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

paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 3 december 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Franciscus 
Xaverius, belijder; gedachtenis van de 
Advent. 
Vrijdag 4 december 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur Eerste vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus; gedachtenis van de Advent en 
van de H. Petrus Chrysologus, bis-
schop en kerkleraar. 
Zaterdag 5 december 8.30 uur H. Mis, 
Eerste zaterdag van de maand, votief-
mis van het Onbevlekte Hart van Ma-
ria; gedachtenis van de Advent en van 
de H. Sabbas, abt; daarna uitstelling tot 
12.30 uur. 10.00 uur Godsdienstlesssen. 
Zondag 6 december 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, 2de Zondag van de Ad-
vent; kinderzegen. 
Maandag 7 december 18.30 uur H. 
Mis, H. Ambrosius, bisschop en belij-
der; gedachtenis van de Advent. 
Dinsdag 8 december 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Feest van het Onbevlekte 
Hart van de H. Maagd Maria; gedach-
tenis van de Advent. 
Woensdag 9 december 18.30 uur H. 
Mis van de Advent.

Gerwens Gemengd 
Koor St. Caecilia
Wilt u meegenieten van een kerstcon-
cert? Kom dan zondagmiddag 13 de-
cember om 16.00 uur naar de St. Cle-
menskerk in Gerwen. Daar kunt u ook 
meezingen met traditionele kerstlie-
deren. Aansluitend kunt u genieten 
van een kopje koffie of thee! Tot ziens 
in de kerk in Gerwen.

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.

Byzantijns koor 
zingt bij Latijnse 
kerkdienst
Op zondag 6 december zingt het Sla-
visch-Byzantijns Koor Eindhoven bij 
de Latijnse kerkdienst in de zorginstel-
ling Wissehaege te Eindhoven, Her-
man Gorterweg 4, 5644 SX Eindhoven. 
Dit koor behoort tot de katholieke ‘Ge-
meenschap van de Alheilige Moeder 
Gods Gruzinskaja’. De kerkdienst is 
een activiteit van ‘Viering van geloof 
en leven’, en is ook toegankelijk voor 
buurtbewoners. De dienst begint om 
10.45 uur. 

Gezangen uit de Byzantijnse ritus ko-
men overeen met die van de Latijnse 
ritus, maar de taal is Kerkslavisch. De 
dirigente van het Byzantijnse koor 
heeft een selectie van zulke gezangen 
gemaakt. Voor de bezoekers zijn tek-
sten in het Nederlands beschikbaar. 
Het vierstemmige Slavisch-Byzantijn-
se koor zoekt nieuwe leden. Zie verder 
www.pokrof.nl

In Ons Tejater 
Vrijdag 11 december, aanvang 20.30 
uur: Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’ in 
Ons Tejater (theaterzaal van het Dorps-
huis in Lieshout). Voor meer informatie 
en reserveren zie: www.vierbinden.nl/
onstejater of tel. 0499-422878 (maandag 
t/m donderdag na 13.00 uur en vrijdag-
avond na 18.00 uur).

Met KBO Lieshout 
naar de Kerstmarkt 
in Dortmund
Op woensdag 9 december gaat de reis 
naar de Kerstmarkt in Dortmund, 
Duitsland. De kerstmarkt in Dortmund 
wordt vaak omschreven als de grootste 
in Duitsland. Er zijn meer dan 300 
kraampjes en heel veel ambachten te 
bewonderen. Daarnaast is er ook een 
breed aanbod aan eten en drinken. Het 
vertrek per touringcar is om 09.30 uur 
vanaf het Dorpshuis, Grotenhof 2 in 
Lieshout. Tegen 22.00uur bent u weer 
terug in Lieshout. Op weg naar Dort-
mund wordt onderweg aangelegd voor 
koffie met gebak. Er is ruim de tijd om 
de kerstmarkt te bezoeken en Dort-
mund zelf voor wie dat wil .’s Middags 
om 16.30 uur is het vertrek uit Dort-
mund. De dag zal worden besloten met 
een gezamenlijk diner in Het Witte Huis 
in Zeeland. Er zijn nog plaatsen be-
schikbaar voor deze populaire reis. Op-
geven kan bij de heer Theo Pardoel, tel 
0499.422966. De prijs voor deze dag, in-
cl. reis, koffie met gebak en afscheidsdi-
ner, is €40,00 voor KBO leden en €45,00 
voor niet-leden van KBO-Lieshout.

Ondanks de kortere tijd dat ze in Ne-
derland zijn is er toch weer tijd gevon-
den om naar Nuenen te komen. Voor 
veel mensen uit onze gemeente be-
hoeft dit geweldig ensemble, met hun 
mooie stemmen, nauwelijks toelich-
ting. Iedereen weet wat een sfeervolle 
avond, in de tijd vóór Kerstmis, het 
weer zal zijn.
Het programma voor de pauze wordt 
gevuld met ontroerende Slavische/ By-
zantijnse kerkmuziek en het licht klas-
sieke gedeelte na de pauze met be-
roemde Russische volksliederen. De 6 

solisten zullen met hun geweldige 
stemmen, zowel als solist als deel uit-
makend van het ensemble, ook dit jaar 
weer velen van ons ontroeren.
Omdat Kerstmis weer nabij is, wordt 
het programma aangevuld met kerst-
liederen. Voor iedereen een groot feest 
van herkenning waar met veel plezier 
naar wordt uitgekeken.
De toegang is gratis maar u kan de 
waardering laten blijken bij de collecte 
aan het einde van het concert, Op deze 
manier zal het ook voor hen een mooi 
jubileum optreden in Nuenen worden.
 
 

 

Het Neva Ensemble opnieuw in Nuenen.
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Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Diploma A: 
Bo Klokgieters, Eveline Buijs, Evy Fernandes de Freitas, Hasse van Schijndel, 
Isa Boekkamp,  Jasper de Lint,  Jonas Steinacker,  Julia Martens,  Keano Vissers,  
Lex Wijnhoven,  Lieve Trum,  Lizzie van Leuken,  Luuk Stravens,  Mees Dujardin,  
Mick Dujardin,  Noortje Maalderink,  Rosa Meijs,  Ruben Links,  Saar van der Weijden,  
Sam van de Sande,  Sanne Rooijakkers,  Siem Jacobs,  Sofie van het Spijker,  
Storm Verhagen,  Teun Scholder,  Zepp Janssen,  Alex Janssen,  Puck van het Westen,  
Sjoerd Kuijpers,  Emma Koppens,  Jill van Oosterwijk.

Diploma B:
Krijn Sars,  Luc van Os,  Jasper Bouwman,  Tijn van der Steenhoven,  Lonne Donkers,  
Mayte Verhagen,  Niah Calimero,  Pleun Braam,  Quincy de Visser,  Roan Wassink,  
Sofie Leistra,  Svenja Kerkhof,  Tim Heijnen, Wouter Dommisse, Bo Snijders,  
Cas van den Berg,  Elize van Winkel,  Feline Overhardus,  Guus Looijaard,  
Isa Hoppenbrouwers,  Isis Peeters,  Jamiro Weiss,  Lisa Thoonen,  Tim van de Heuvel.

Diploma C:
Tim van de Heuvel,  Yan Krietemeijer,  Bram Wintermans,  Diana Badescu,  
Jonah Popken,  Max van de burgt,  Roan van Maasakkers,  Sarah van de Molengraft.

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

SPORT

EMK A1 kampioen
De spelers van EMK A1 zijn kampioen geworden in de najaarscompetitie van 
de KNVB met een laatste winstpartij tegen de buren van SJO Juventud A1 
(samenwerking Jeugd Gerwen en Nederwetten). 

EMK D3 kampioen
EMK D3 is kampioen geworden in de 
najaarscompetitie van de KNVB met 
een laatste overwinning tegen RKSV 
Nuenen D4 (9-0). 

Het kampioenschap voor EMK D3 (al 
bekend vorig weekend) is een bijzon-
dere prestatie omdat alle spelers van 
dit team geboren zijn in 2004, dus eer-
ste jaar D-spelers. De overstap van 
spelen op een half veld (E-jeugd) naar 
een groot voetbalveld is blijkbaar suc-
cesvol gegaan voor de boys van trai-
ners Fedor en Alexander en leiders 
Bob en Désiré. Tegenstanders waren 
soms een jaartje ouder, maar moesten 
ook hun meerdere erkennen in jon-
gens die met plezier voetballen en de 
bal het werk laten doen. Af en toe ging 
er iets mis, maar de positieve en spor-
tieve inzet van het collectief werd ge-
waardeerd door alle supporters. Het 
was dan ook feest na de wedstrijd voor 
allen die aanwezig waren. Herinnerin-
gen blijven nog een lange tijd bestaan 
dankzij kampioensshirt, beeldje, fo-
to’s, enz. Daar kan iedereen die erbij 
betrokken was nog van genieten. Pro-
ficiat: Amon, Donik, Elmer, Freek, 
Guus, Jonas, Jules, Naut, Niels, 
Reinout, Teun, Thijs, Timo, Willem. 

RKSV Nuenen C5 kampioen
Met nog één wedstrijd te gaan, mag RKSV Nuenen C5 zich nu al kampioen 
van de competitie noemen. Met 28 punten uit 10 gespeelde wedstrijden, zijn 
zij de terechte groepswinnaar. Mannen, proficiat met dit mooie resultaat.

 

Staand vlnr: Sam Stiens, Bas Boeijen, Robin Besouw, Rob Vos, Jorg Goyvaerts, Olivier Ver-
huizen, Kaan Yildirim, Sam Koppens, Gijs Verschuren, Jesper Weijnen, Robin Molenaar. 
Onderste rij vlnr: Jens de Vor, Rens van de Vondervoort, Cody Boelens, Niels Prevo.

RKSV Nuenen meiden MD1 kampioen

De wedstrijd op sportpark de Bokt 
werd door velen bezocht aangezien 

voor beide teams het kampioenschap 
nog mogelijk was. Nuenen had 2 pun-

Laco daagt Nuenen uit

MIJN
FITTIP

Voetbal

Het meisjes elftal MD1 van RKSV Nuenen is afgelopen zaterdag na een span-
nende laatste competitie uitwedstrijd tegen de nummer twee Nieuw-Woen-
sel ongeslagen kampioen geworden.

ten meer dan Nieuw Woensel. Na een 
spannende eerste helft met kansen 
over en weer werd het rust met een 0-0 
stand.

Vlak na rust viel de eerste Nuenense 
goal althans dat dachten de meesten 
maar de bal was volgens de scheids-
rechter niet over de lijn geweest.
Kort daarna viel er weer een Nuenens 
doelpunt maar daar waar de scheids-
rechter al naar de middenstip wees 
was de grensrechter het er niet mee 
eens en werd het doelpunt alsnog van-
wege buitenspel afgekeurd.
Kort daarna kreeg Nieuw-Woensel 
een iets te makkelijke penalty welke 
gelukkig voor Nuenen langs werd ge-
schoten.
Door beide teams werd fel gestreden 
om de overwinning binnen te halen 
maar de wedstrijd eindigde met een 
0-0 stand waardoor Nuenen MD1 uit-
eindelijk kampioen is geworden.

“Gelukwensen en creativiteit langs het 
hoofdveld van EMK”.

De meiden van RKSV Nuenen MD1 vieren het kampioenschap.

De boys van EMK-trainers Ronnie en 
Rick begonnen geweldig aan de wed-
strijd en overrompelden de tegenstan-
der. Na een klein halfuurtje was de 
wedstrijd beslist met vier doelpunten 
voor EMK. EMK kon het enorme tem-
po niet voortzetten en Juventud kwam 
terug in de wedstrijd en scoorde uit een 
hoekschop. (4-1). In de laatste minuten 
van de eerste helft kwam het initiatief 
weer bij EMK. Na de rust was EMK 
duidelijk de betere partij maar kon dat 
niet in doelpunten laten zien door het 

goede weerwerk van de verdedigers en 
de keeper van Juventud. De eindscore 
bleef dan ook 4-1. Na de wedstrijd had 
iedereen zich door de gure wind in de 
kantine laten jagen, wat de drukte en 
de feestgezelligheid nog groter maakte. 
In het voorjaar wachten nieuwe uitda-
gingen voor EMK A1 met andere ster-
kere tegenstanders. Proficiat Ahmed, 
Ali, Daan, Dillon, Elias, Frank, Glenn, 
Joost, Luke, Nizar, Sem, Teun, Tom, 
Willem, Wout, Zino! Geniet van dit 
kampioenschap.

Het kampioenselftal van EMK A1.

Bridge bij de KBO,   
nieuwe leden welkom

Voor bridgeliefhebbers is er bij de 
KBO een ruime keuze. De KBO Bridge-
club heeft een viertal groepen. 

De maandagmiddaggroep speelt in Ne-
derwetten in de Koppelaar. Aanvang 
13.15 uur. De woensdagmiddaggroep 
speelt in het Trefpunt in Het Klooster, 
aanvang 13.00 uur. Dan wordt er nog op 
maandagavond en op woensdagavond 
in Het Trefpunt gespeeld, aanvang 
19.00 uur. Dat betekent dat de bridge-
avond vroeg om 22.00 uur eindigt en u 
nog wat aan de rest van de avond heeft. 
In alle groepen is momenteel nog plaats 
voor nieuwe leden. Ook spelen in meer-
dere groepen is mogelijk. U kunt zich 
telefonisch melden bij Henk Steemers, 
tel 2840989 of via e-mail op h.
steemers@onsnet.nu Als u nog geen lid 
bent van de KBO meld u dan aan. U 
kunt dan ook profiteren van de andere 
voordelen van het KBO lidmaatschap.

Vrijwilliger gevraagd
Wie is bereid om op maandagavond 
enkele uurtjes te assisteren bij de cate-
ringafdeling in Het Trefpunt om de 
biljarters en bridgers van een drankje 
te voorzien. Het gaat om de tijd van 
18.30 tot 21.30 uur.

Op maandag 23 november is Laco met een grote campagne begonnen om 
de dorpen waar de Laco accommodaties zich bevinden, fitter te maken. Met 
opvallende acties en activerende tips worden de inwoners aangespoord om 
te starten met sporten bij Laco.

Zo zet Laco reversed graffiti in. Op 
vier plekken verspreid over Nuenen is 
deze milieuvriendelijke en dus legale 
vorm van graffiti toegepast. Met de 
vraag ‘Kleding wat strak?’ en de bijbe-
horende fittip ’Kom van de bank en fit-
ness je slank!’ wordt de doelgroep 
geactiveerd om te komen sporten bij 
Laco. En ook aan de allerjongsten is 
gedacht. Speciaal voor hen is met be-

hulp van reversed graffiti tijdelijk een 
hinkelpad gemaakt. Dit hinkelpad laat 
op een slimme en speelse manier zien 
dat je bij Laco in 10 stappen kunt leren 
zwemmen.

Lokale fitnessambassadeurs
Ook zet Laco de lokale fanatieke spor-
ters in om vrienden, familieleden en 
kennissen in Nuenen net als hen aan 

het sporten te krijgen. Dit doen ze 
door op Facebook, diverse websites en 
in de Laco vestigingen zelf persoonlij-
ke fittips te delen waarmee je vitaal 
kunt blijven.

Gezocht & aangeboden
Zelfs in de lokale supermarkten wor-
den niet-sporters op een ludieke ma-
nier uitgedaagd om tot sporten over te 
gaan. In de advertentierekken hangen 
‘blikvangers’ met daarop de volgende 
sportaanbiedingen: ‘Spierballen al 
vanaf € 0,90 per dag’, ‘Wasbordje al 
vanaf € 0,90 per dag’, ‘Personal coach al 
vanaf € 0,90 per dag’ en ‘Frisse duik al 
vanaf € 0,90 per dag’.

Inschrijven
Iedereen die door de acties en fittips 
zin heeft gekregen om sportief aan de 
slag te gaan, kan meer informatie vin-
den op www.laco.eu/fittips of binnen-
lopen bij een Laco vestiging.
www.laco.eu/fittips
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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.

Voetbal

EMK
Zondag 6 december 
EMK 1 - Nevelo 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Unitas’59 2 - EMK 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 3 - Braakhuizen 3  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 4 - Acht 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 5 - Brabantia 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Braakhuizen 5 - EMK 6  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
Woenselse Boys 7 - EMK 7  .  .  .  .  . 10 .00
EMK VR 1 - Unitas’59 VR 1  .  .  .  .  .  . 13 .00

RKVV Nederwetten
Zondag 6 december
Elsendorp 1 - Nederwetten 1  .  . 14 .30 
Rood-Wit V . 8 - Nederwetten 2 10 .00
Nederwetten 3 - SBC 11  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nederw . 4 - Valkenswaard 9   .  .  . 11 .00
DBS Da2 - Nederwetten Da1   .  . 12 .00
RPC Da1 - Nederwetten Da2   .  . 12 .00

RKSV Nuenen
Zondag 6 december 
Nuenen 1-Zeelandia Middelb . 1 14 .30
Nuenen 2--TSC 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 3-SBC 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 4-Geldrop 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 5-Pusphaira 2  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nieuw Woensel 3-Nuenen 6  .  .  . 10 .00
Nuenen 7-Brabantia 7  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Gestel 4-Nuenen 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 9-Unitas’59 7  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Nuenen 11-BES 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen VR1-Someren VR1   .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR2-Scharn VR1  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

Waterpolo

Jeugdveldrit 
Lieshout
 
Zondag 6 december organiseert de 
supportersclub De  Lieshoutse Wiel-
renners een veldrit voor de jeugd in 
‘’t Hof’ te Lieshout. Het is voor de 
36e keer dat deze jeugdveldrit ver-
reden wordt.

Om twaalf uur is de start voor de jong-
ste categorie en er volgen dan nog zes 
wedstrijden. De wielrennertjes komen 
uit heel Nederland en zijn in de leeftijd 
van 8 tot en met 14 jaar. Het parcours 
is in de directe omgeving van het ge-
hucht ‘t Hof te Lieshout. Voor de oud-
ste categorieën is de Duvelsberg 
scherprechter. Kom een kijkje nemen 
voor een wandeling door de bossen en 
prachtige wedstrijden van jeugdige 
wielrennertjes vanaf 12.00 uur.

Een indruk van een eerdere wedstrijd van 
de jeugd.

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Hennie van de Velden winnaar 
zevende rik avond
Afgelopen vrijdag werd alweer de zevende ronde gespeeld van het rik con-
cours bij de supportersclub van de RKSV Nuenen. Terwijl de contouren van 
een bijzonder goed geslaagd Sint Nicolaas feest voor de allerkleinste leden 
van de voetbalclub nog zichtbaar waren, werd aangevangen met de zeven-
de rik avond en weer hadden enkele nieuwe deelnemers de weg naar het 
Nuenense spelers home weten te vinden.

De basis voor de overwinning werd 
voor de pauze gelegd. Het was de trou-
we deelnemer Hennie van de Velden 
uit Eindhoven die met een score van 
97 punten de leiding nam en die ook 
niet meer afstond en zo met de hoofd-
prijs huiswaarts kon keren. De strijd 
om de tweede plaats was wel spannend 
gezien de kleine verschillen in punten. 
Tot het laatst werd er fel gestreden 
voor elk punt en op het einde van de 
tweede serie was het Hub Marquenie 
die met een klein verschil tweede werd 
voor Cor van Lierop die toch nog met 
een mooie score van 61 punten de der-
de plaats opeiste. De hoofdprijs bij de 
loterij werd deze week gewonnen door 
Joop Wouters.

Uitslag vrijdag 27 november
 1 Hennie van den Velden 97 punten

 2 Hub Marguenie 65 punten
 3 Cor van Lierop          61 punten
 4 Rinie Schepers  57 punten
 5 Thea Elbers   53 punten
 6 Wil Marquenie  52 punten
 7 Jan van den Heuvel 42 punten
 8 Leo Arts         42 punten
 9 Bennie de Louw 41 punten
10 An Arts         38 punten

Vrijdag 4 december a.s. is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren rikkers zijn van harte welkom. 
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. 
Voor informatie bellen naar 06-10 28 
97 97 of 06-40 32 04 19. 

Z&PV Nuenen heren 1 kan beter
Afgelopen zondag wint Nuenen de derde topwedstrijd op rij, nu tegen de 
Rog in Weert. Maar het eerste herenteam van de Nuenense waterpolover-
eniging kan nog veel beter.

En dat is drie: na de overwinningen op 
Merlet uit Cuijck en Hellas Glana uit 
Sittard was op zondagavond het pas 
gedegradeerde de Rog in Weert de te-
genstander. Het werd zoals verwacht 
een wilde en chaotische wedstrijd. Zo-
als iedere week ging Nuenen voortva-
rend te werk en na de eerste zes 
minuten was het al 2-4 voor Nuenen. 
Het spel van beide zijden was niet bij-
zonder goed maar zowel individueel 

en als team was Nuenen de bovenlig-
gende partij en kwam de overwinning 
nooit in gevaar. Duidelijk is wel dat 
Nuenen beter kan en wil maar ook 
moet om over twee weken ook te kun-
nen winnen van de laatste topwedstijd 
voor de winterstop tegen Zeester in 
Uden.  En hoewel de uiteindelijke 6-11 
overwinning duidelijk afgetekend was 
is er dus nog wel wat te verbeteren 
door trainer Koen Gevers.

Lars van Raaij scoort weer veelvuldig.

Brabantia – Nuenen   0-0
Door John van den Elsen

RKSV Nuenen hield een punt over aan de wedstrijd uit tegen Brabantia. Voor 
Nuenen altijd een lastige tegenstander maar de remise vandaag is te wijten 
aan het missen van de vele kansen. In de extra tijd had het zelfs nog beroer-
der  kunnen eindigen voor Nuenen als Azmani zijn kans had benut, de bal 
ging naast.

Voetbal

Yusuf Ozkan dicht bij de 0-1.                   Foto John van den Elsen.

Nuenen begon prima aan de wedstrijd 
en had al na 20 seconden op voor-
sprong kunnen komen.  Na goed door-
zetten van Sander Egmond op doelman 
Jesse Renders veroverde hij de bal en 
gaf af op Ron Jansen, die de bal door-
schoof naar Coen Jansen. Helaas ver-
dween de inzet van Coen over het doel. 
Was de start voor Nuenen, in de vol-
gende 25 minuten ging het gelijk op 
zonder dat er kansen kwamen. In de 
resterende tijd van de eerste helft trok 
Nuenen het initiatief naar zich toe. Dit 
resulteerde in de 30ste minuut in een 
grote kans. Een fraai ingeschoten 
hoekschop van Yevghenny Marceli 
werd door Coen Jansen hard op goal 
gekopt. Op de doellijn werd zijn inzet 
gekeerd.
De start van de tweede leek op een ko-
pie van de eerste helft. Weer veroverde 
Sander Egmond de bal en ging op de 
goal af. Hij werd te ver naar buiten ge-
dreven zodat de kans verloren ging. In 
de directe tegenaanval creëerde Bra-
bantia zowaar een kans maar Danilo 
Verus en Max Verkuijl wisten geza-
menlijk het gevaar te bezweren. In het 
verdere verloop kreeg Nuenen veel 

goede kansen. Vaak lag hier een stan-
daard situatie aan ten grondslag, vrije 
trap of corner. En Brabantia dan, dat 
verdedigde. Coen Jansen kreeg een 
uitgelezen kopkans die via de keeper 
wederom in een corner eindigde. 
In de 61ste minuut werd Noël Jansen 
ingebracht voor Ron Jansen en later 
mocht ook de jarige Yusuf Ozkan zijn 
opwachting maken voor Sjaak Eg-
mond. Tot tweemaal toe probeerde de 
18 jarige Yusuf zijn verjaardag op te 
vrolijken. De eerste keer speelde hij 
verdediger Bart Kruizinga uit en stuur-
de de bal richting de verre hoek. Een 
schitterende redding van Jesse Ren-
ders leverde de zoveelste hoekschop 
op. De tweede mogelijkheid van Yusuf 
was een 100% kans. Bij een lange bal 
verraste hij verdediger Wesley Baker-
mans en stond vrij voor de keeper. Yu-
suf schoot de bal op het lichaam van 
Jesse Renders waarna de bal, juist ja 
weer in een  corner eindigde.

Aanstaande zondag komt Zeelandia 
Middelburg op bezoek.  De wedstrijd 
op Sportpark “Oude Landen” begint 
om 14.30 uur.

Brabants Record       
voor junioren Z&PV Nuenen
Tijdens de Regionale Sprint Kampioenschappen heeft de jongens junioren 
2 ploeg van Z&PV Nuenen een Brabants Record gezwommen op de 4x50m 
wisselslag. Met 2.07.55 verbeterden Chris Verhoeven, Bram Zwetsloot, Jel-
mer North en Milan Meurs het oude record van Arethusa uit 2013 met ruim 
1 seconde. Een schitterend slot van een grandioos toernooi voor de zwem-
mers van Z&PV Nuenen.

Brabants record voor Jelmer, Milan, Chris en Bram.

Gedurende de 2 dagen van het toernooi 
wisten de zwemmers van Z&PV Nue-
nen persoonlijk record na persoonlijk 
record op de klok te brengen, wat resul-
teerde in totaal 13 maal het hoogste po-
dium en de titel Regionaal Sprint 
Kampioen 2015. Naast de bekende na-
men van Chris Verhoeven (3x), Merel 
Phaff (2x) en Milan Meurs (1x), waren 
er individuele titels voor Bram 
Zwetsloot (50m schoolslag) en Britt Bo-
gers (50m vlinderslag). Zij mochten 
voor de eerste keer het goud in ont-
vangst nemen. Daarnaast wonnen de 
bovengenoemde jongens ook de 
4x50vrij, de meiden uit 2000/2001 de 
4x50wissel en waren de dames senioren 
ongenaakbaar met goud op zowel de 
4x50wissel als 4x50vrij estafette.
Tevens werden er nog 9 zilveren me-
dailles in de wacht gesleept, onder an-
dere door Robin Goossens (50school en 

100wissel) en Sven Kardol (100wissel). 
Anneloes Peulen deed datzelfde op de 
50vrij, terwijl Chris zilver pakte op de 
50rug en 50vlinder. Ook Milan voegde 
nog zilver aan zijn collectie toe, samen 
met nog 3 bronzen medailles. Hetzelfde 
aantal keren brons was er voor Femke 
Hendrikx, op zowel de 50vrij, 50rug als 
50school tikte zij als 3e aan.

‘Bonus’ medailles
Vooraf ging het team uit Nuenen voor 
het grootste aantal medailles ooit, te 
weten de 30 stuks uit 2013. Daarvoor 
waren wel een aantal ‘bonus medailles’ 
nodig, medailles die vooraf niet te ver-
wachten waren. Zoals het brons voor 
Alexander Nijst op de 50vlinder. Ook 
het brons van Femke op de 50rug kreeg 
die titel. En daarmee behaalde de ploeg 
uit Nuenen totaal 32 medailles, een 
nieuw record.

 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.

Wijziging startplaats      
bij WandelSportVereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmorgenwandeling bij de Nuenense wandel-
sportverenging WSV is in de maand december de ingang van het tennispa-
viljoen op sportpark de Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder in een eigen tempo, 
voor een sportieve wandeling van maximaal 2 uur door de mooie Nuenense om-
geving. Iedereen is welkom om ook eens vrijblijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie:www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com

Kienen in Lieshout 
met de KVL
 
Vrijdag 4 december wordt er weer ge-
kiend in het dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. Er zijn mooie (vlees)
prijzen. Deze keer gaat de jackpot er 
zeker uit. Tevens is er voor iedereen 
een presentje. Zaal open 19.00 uur, 
aanvang 20.00 uur. Iedereen is wel-
kom.



WWW.WOENSXL.NL

Zaterdag 5 december zullen verschillende Pieten uw bezoek aan Winkelcentrum Woensel 

verrassen. Koopzondag op 6 december met live muziek van de Kwelpiepers en platenbeurs.

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 
6 DECEMBER

150 ONDERNEMERS STAAN VOOR U KLAAR

6 DECEMBER 
PLATENBEURS

Expert van Erp
Voirt 2c, Nuenen, (040) 2846060

ULTRA HD SMART TV

50’’
127

 cm

Extra koopzondag: 6 december van 12.00 - 18.00 uur!

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 6 december 2015.

AIRFRYER  | HD9240/90 

• Gezonder frituren met lucht
• XL bereidingscapaciteit van 1,2 kg
• 4 Disney DVD’s cadeau t.w.v. 60.-*

*Na registratie via philips.nl/acties

ULTRA HD SMART TV  | UE50JU6870 

• 50” (127 cm) Ultra HD Smart TV met 1400 PQI
• Nano Crystal-technologie voor uitzonderlijk rijke details
• Energieklasse A

*Prijs na 100,- retour via Samsung

Inruilpremie tot 500.- op een selectie 
van de beste elektronica producten van Samsung!

Profi teer nu! De actie loopt t/m 6 december.

op een selectie 

LAATSTEKANS!

175,20
219,-

202020
219,-

20% KORTING!

Nano Crystal-technologie voor uitzonderlijk rijke details

999,-*
1099,-

Kerstbomen te koop
Mooie kerstbomen te koop.
Rechtstreeks vers vanaf het veld   
in het Nuenense Broek
(Einde Helsestraat)
Diverse soorten en maten.
Zelf uitzoeken.
De verkoop is op: 
vrijdag, zaterdag en woensdagmiddag.
Start verkoop 9 december.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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