
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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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

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.

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

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Geweldige afsluiting 
2015 voor twirlgroep 
Showkorps O&V  
Nuenen 

Inpakactie 
voor 
Duchenne

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

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

Paulus 
Schäfer, 
gipsy-
jazzgitarist

Dit jaar houden we de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting 
in Nuenen. Wij nodigen iedereen van harte uit voor een 
feestelijke begroeting op:

Nieuwjaarsontmoeting 2016

Cultureel Centrum Het Klooster, Park 1 Nuenen

Dinsdag 5 januari 2016
van 17.00 tot 19.00 uur

Culinaire
inspiratiemarkt
De Smidse 1, Nuenen-centrum

Zondag 20 december
13.00 - 16.00 uur

(winkel open van 10.00 - 18.00 uur)

Themanummer Drijehornickels:

Vredesactivist Bart de Ligt 
honderd jaar Nuenen uit
De nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels is 
een themanummer gewijd aan de vredesactivist Bart de Ligt (1883-1938).
Honderd jaar geleden, op eerste pinksterdag 1915, preekte deze toenma-
lige Nuenense dominee op ondubbelzinnige wijze voor vrede. De Eerste 
Wereldoorlog woedde in alle hevigheid. Zijn preek, bewogen en vol kritiek 
op de machthebbers van toen, had grote gevolgen voor hem persoonlijk en 
voor de verdere ontwikkeling van zijn idealen.

Honderd jaar later, ook op eerste pink-
sterdag 2015, vond in Nuenen in het 
Van Gogh Kerkje een bijeenkomst 
plaats, waarin leven en werk van Bart de 
Ligt werden herdacht en om de aan-
dacht te vestigen op de nog immer actu-
ele waarde van De Ligts gedachtegoed.
Deze herdenking is aanleiding voor 
heemkundekring De Drijehornick in 
samenwerking met de Protestantse 
Gemeente Nuenen een speciaal the-
manummer ‘Vredesactivist Bart de 
Ligt Honderd jaar Nuenen uit, 1915-

2015’ (44 pagina’s) van het cultuurhis-
torische tijdschrift Drijehornickels uit 
te brengen. 

Het door Drukkerij Messerschmidt ge-
produceerde tijdschrift in full colour 
bevat artikelen over zijn Nuenense pe-
riode en hoe zijn visie vele andere intel-
lectuelen heeft beïnvloed. Ruud Bar-
tlema schreef voor deze uitgave een 
terugblik op zijn eigen Nuenense pe-
riode als dominee en zijn relatie met 
zijn verre voorganger. Ook de totstand-
koming van de straatnaamgeving Bart 
de Ligtstraat en Vredehof wordt be-
schreven in het themanummer en er is 
aandacht ook voor het bezoek dat 
kleinzoon Michiel de Ligt dit jaar 
bracht aan de straat die naar zijn groot-
vader is genoemd. Tot slot een bijdrage 
van Bart van der Sijde die jarenlang 
verbonden was aan het Vredescentrum 
van de TUE over de wereld een eeuw 
na de preek van Bart de Ligt.

Het cultuur-historisch tijdschrift Drije-
hornickels wordt drie keer per jaar door 
heemkundekring De Drijehornick uit-
gegeven en is gratis voor leden. Verder 
is het tijdschrift te koop bij kantoor-
boekhandel Risjamo, Kernkwartier, het 
Vincentre aan de Berg, bij Jumbo Ton 
Grimberg en in het Heemhuis van De 
Drijehornick aan de Papenvoort 19A.

De Roosdonck weer in orde
Nadat in de zomer door de Monumentenwacht de grote bruine knaagkever 
was gesignaleerd en de molen voor reiniging helemaal op zijn kop is gezet, 
is recent wederom een grote reparatie uitgevoerd om de molen maalvaar-
dig te houden.

Er is een nieuwe kruibok geplaatst 
door een gespecialiseerd bedrijf. De 
kruibok is nodig om de wieken in de 
gewenste windrichting te kruien. Bei-
de reparaties zijn uitgevoerd en be-
kostigd dankzij de Stichting Vrienden 
van De Roosdonck.

NUENEN BEDANKT! 

Stichting SPEK was 
een groot succes 
voor het eerste jaar!
Het Sinterklaasseizoen is alweer 
achter de rug. Het bestuur van Stich-
ting SPEK kan terugkijken op een 
geslaagd eerste jaar. Het was een 
enorm druk jaar voor het bestuur en 
er is veel werk verzet. Bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van de mascotte Ko 
Cadeau. Maar ook naamsbekend-
heid verkrijgen in Nuenen door het 
maken van een videoclip, het maken 
van een avonturenserie die heel erg 
goed bekeken is, het organiseren 
van een Ko Cadeau Fanmiddag, 
schoolbezoeken, flyeren in Nuenen 
en ga zo maar door. 

Dit alles heeft geleid tot een aantal 
huisbezoeken waarbij zieke kinderen 
in het zonnetje stonden. Deze kinde-
ren hebben een aantal cadeautjes ge-
had en daar waar mogelijk is er ook 
een wens in vervulling gegaan! Hier-
door hebben ALLE kinderen (ziek of 
niet ziek) genoten van een geweldig 
Sinterklaasfeest.
Dit alles was niet mogelijk geweest 
zonder de medewerking van de inwo-
ners en ondernemers uit Nuenen. Het 
zijn er te veel om op te noemen, maar 
denk bijvoorbeeld aan de Albert Heijn 
voor de massale speelgoed-inzamel-
actie en de emballagetonnen, de JUM-
BO voor het beschikbaar stellen van 
de emballagetonnen, alle onderne-
mers die cadeaus beschikbaar hebben 
gesteld, alle locaties die meegewerkt 
hebben aan de film etc. Ga zo maar 
door!! HET WAS GEWELDIG! 

Volgend jaar gaat Stichting SPEK ze-
ker door met draaien en organiseren. 
We hopen dan natuurlijk weer een be-
roep op jullie te kunnen doen!

NUENEN BEDANKT!!

Het Nuenens Mannenkoor op 
1ste kerstdag in Clemenskerk
Op eerste kerstdag, vrijdag 25 december om 11.30 uur, zal Het Nuenens Mannen-
koor (NMK) weer traditiegetrouw de Hoogmis in de H. Clemenskerk opluisteren. 
Afwisselend met samenzang van een paar bekende kerstliederen door de aanwezi-
gen en een aantal mooie meerstemmige liederen door de mannen van het koor. 
Het NMK brengt dit keer de prachtige Missa Brevis van Joseph Gruber ten gehore. 
De muzikale leiding berust als altijd bij dirigent Paul Hotterbeekx. Het koor wordt 
begeleid door Ad Broeksteeg. Solist is Hans Gielissen. Vóór aanvang zingt het 
koor een aantal kerstliederen uit hun repertoire. Bezoekers van deze gewilde vie-
ring kunnen zo een mooi en stemmig begin van de kersttijd beleven. 
Het Nuenens Mannenkoor. Aanvang: 11.30 uur. Plaats: H. Clemenskerk, Park, Nuenen. 

De molen is nu weer 100% maalvaardig 
en alle bezoekers van de Roosdonck 
(toch een drieduizend in dit van Gogh-
jaar) zijn weer elke zaterdag welkom.
Bij voldoende wind zal molenaar Mario 
Colombon het ambachtelijk malen van 
graan demonstreren en kunnen bezoe-
kers meel kopen om zelf pannenkoeken 
te maken of brood te bakken. Iedere za-
terdag is de molen vanaf 10.00 uur ge-
opend en is iedereen welkom.
Ook lid worden van Stichting Vrien-
den van de Roosdonck? Neem dan 
contact op met Hennie Merks of Ma-
rio Collombon voor meer informatie.



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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Vuurwerk kopen
Iedereen van 16 jaar en ouder mag vuurwerk kopen op 29 december, 
30 december en 31 december. Alleen winkeliers met een vergunning 
van de gemeente mogen vuurwerk verkopen. Al het vuurwerk dat je 
ergens anders koopt (bijvoorbeeld België of Duitsland, of uit de kof-
ferbak van je buurman) is illegaal. Op de verpakking van vuurwerk 
moet staan welke leeftijdsgrens ervoor geldt. De minimumleeftijd is 
12 jaar, 16 jaar of 18 jaar, afhankelijk van het soort vuurwerk en de 
hoeveelheid kruit die erin zit. De verkoper mag naar een identiteitsbe-
wijs vragen. Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten 
het bereik van kinderen. Illegaal vuurwerk bij je? Dan ben je strafbaar!

AFVALINZAMELING
Thema: Vuurwerkafval
Veiligheid staat voorop, maar ruim je vuurwerkafval wel op!
Oud & nieuw, meestal een groot feest met champagne, oliebollen en 
natuurlijk vuurwerk. Op 2 januari zijn er een drietal vuurwerkinzamel-
punten ingericht, hier kunt u uw vuurwerkafval gratis en veilig inleve-
ren. Het opruimen van vuurwerkafval zorgt niet alleen voor een op-
geruimde straat, u maakt ook nog eens kans op een mooie prijs. Van 
2 januari tot 8 januari kan het vuurwerkafval ook gratis bij de milieu-
straat worden ingeleverd.  

Hoe?
Bij de Boerenbond, de Concurrent in Nuenen en Dumpshop Feenstra 
vuurwerk aan de Wolvendijk wordt bij de aankoop van vuurwerk een 
plastic zak meegegeven waar het vuurwerkafval in gedaan kan worden. 
Met deze zak kunt u het vuurwerkafval inleveren op 2 januari bij een 
drietal inzamelpunten: 
•	 Het	V	van	Goghplein	in	het	centrum	van	Nuenen	van	12.00	uur	

tot 16.00 uur.
•	 Het	Heuvelplein	in	Gerwen	van	13.00	uur	tot	14.00	uur.
•	 De	Hoekstraat	 in	Nederwetten	(parkeerplaats	Kruik)	van	14.15	

uur	tot	15.00	uur.	
•	 De	Milieustraat	aan	de	Huufkes	48-50	van	2	t/m	8	januari	(di.	wo	

en vr. 13.00-17.00 uur & za. 10.00-17.00 uur) 
Bij al deze inzamelpunten kan de speciale zak met vuurwerkafval wor-
den ingeleverd. Bij inlevering ontvangt u op elke locatie een bon waar-
mee u mooie prijzen kunt winnen. De prijs blijft nog even een verras-
sing! De winnaar wordt op 21 januari bekend gemaakt. 

Samen doen we meer
In het kader van de gemeentelijke campagne ‘Samen doen we meer’ 
willen we samen met de inwoners werken aan de kwaliteit van de leef-
omgeving. De gemeente Nuenen kan niet alles alleen, daarom vragen 
wij u om samen met ons het vuurwerkafval op te ruimen. Veeg samen 
met buurtgenoten even uw afval bij elkaar en breng het naar één van 
de inzamelpunten. Opgeruimd staat netjes!

Veiligheid
In het kader van veiligheid is het van belang om direct na oud & nieuw 
uw vuurwerkafval op te ruimen. Op nieuwjaarsdag gaan veel kinderen 
in de straten op zoek naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerk is 
gevaarlijk. Weet u dat bijna veertig procent van de vuurwerkslachtof-
fers op nieuwjaarsdag valt? De meeste ongelukken gebeuren met 
zwerfvuurwerk, de zogenaamde weigeraars. 
U kunt dus beter meteen na middernacht of op 1 januari vroeg uw 
stoep schoon vegen. Het afval in de vuurwerkafvalzak doen en het op 
2 januari in leveren bij één van bovenstaande inzamelpunten. Of van 
2 januari tot  8 januari tijdens de openingstijden bij de milieustraat. 

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Stoken en het afsteken van vuurwerk
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd.	In	week	52	en	53	van	2015	letten	we	extra	op	het	thema	
stoken en het afsteken van vuurwerk. Op de naleving van andere regels 
wordt uiteraard ook toegezien. 

Stoken
Bij het verbranden van afvalstoffen in de open lucht kunnen de open-
bare orde en veiligheidsaspecten in het geding zijn. Daarnaast kan 
stoken veel schade aan het milieu veroorzaken. Daarom is het verboden 
om in de open lucht afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken. Het 
college kan van dit verbod ontheffing verlenen. De regels hierover vindt 
u in de Algemene Plaatselijke Verordening en in de Wet milieubeheer.

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 ja-
nuari 02.00 uur op plaatsen waar dat toegestaan is. Iedereen die 
voortijdig vuurwerk afsteekt is in overtreding. 
Het is in ieder geval niet toegestaan om vuurwerk af te steken nabij 
en op het terrein van:
•	 Verzorgingscentra:	De	Akkers	en	Jo	van	Dijkhof
•	 Dorpsboerderij	Weverkeshof
•	 Winkelcentra	(semi	overdekt)
Maar ook niet bij: abri’s, bruggen, overkappingen, tunnels, telefoon-
cellen, vuilnisbakken, brievenbussen. Het afsteken van vuurwerk is in 
bovenstaande situaties altijd verboden. In een aantal gevallen kan het 
college hiervan ontheffing verlenen. Daarnaast is het natuurlijk altijd 
verboden om vuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat 
gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. De regels hierover staan 
in de Algemene Plaatselijke Verordening en het Vuurwerkbesluit. U 
kunt deze regelgeving vinden via www.overheid.nl

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden 
tot een boete. Ook zijn de boa’s bevoegd vuurwerk in beslag te nemen. 

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Tijdens de kerstperiode zijn er wijzigingen in de bereikbaarheid van 
het gemeentehuis: 
•	 Op	donderdag	24	en	31	december	is	het	gemeentehuis	vanaf	15.00	

uur gesloten voor publiek en ook niet telefonisch bereikbaar.

VEILIGHEID
Thema: Vuurwerk 
De jaarwisseling moet voor iedereen in Nuenen een feest zijn. Toch 
zorgt het afsteken of opslaan van zwaar, meestal illegaal, vuurwerk 
ieder jaar voor heel veel overlast, levensgevaarlijke situaties en schade. 
De gemeente zet zich samen met de politie in om de daders te achter-
halen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Vuurwerk afsteken: let op de tijden!  
Het is niet toegestaan om in de weken voorafgaand aan de jaarwis-
seling vuurwerk af te steken. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 
december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Iedereen die voor-
tijdig vuurwerk afsteekt is in overtreding. 

Wat kunt u als inwoner doen?
Naast het melden van vernielingen, kunt u ook helpen om de schade 
te beperken: zorg ervoor dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar 
is. Zorg dat kerstbomen tijdig en op de juiste manier worden afgevoerd. 
Dit geldt natuurlijk voor alles wat brandbaar is.

Wat kunt u als bedrijf doen?
Ook vanuit uw bedrijf kunt u er voor zorgen dat er geen brandbaar 
materiaal beschikbaar is. Denk aan vlaggenstokken, vlaggen, contai-
ners, pallets etc. Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens 
de jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het bereik van 
anderen. Controleer de waarschuwingsadressen voor de politie op de 
bereikbaarheid tijdens de jaarwisseling. Dit voorkomt een onnodige 
lange afhandeling van meldingen.

Wij nemen fysieke maatregelen 
In onze gemeente worden jaarlijks fysieke maatregelen getroffen om 
schade en vernielingen te voorkomen. We sluiten de ondergrondse 
containers. Daarnaast worden in de weken voor de jaarwisseling af-
valbakken voorzien van een afdichtingsklep danwel verwijderd. Dat 
geldt ook voor alle andere containers die we in Nuenen hebben, denk 
hierbij	aan	textiel	en	papier.
Verwijdering van de klep danwel terugplaatsing van de afvalbakken 
vindt begin januari 2016 plaats.

Zwaar vuurwerk is explosief
Zwaar	vuurwerk	is	explosief,	levensgevaarlijk	en	niet	voor	niets	illegaal.	
Als	dit	vuurwerk	 is	opgeslagen	in	een	woning,	garagebox	of	schuur	
loopt de omgeving gevaar. Het vuurwerk kan te vroeg afgaan en is 
vaak veel krachtiger dan men denkt. De meeste vuurwerkverwondin-
gen komen door illegaal vuurwerk. En niet alleen degene die het vuur-
werk afsteekt, raakt gewond.

Melden vuurwerk en vernielingen
Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat nog niet is 
toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar en 
illegaal vuurwerk? Bel dan de politie 0900-8844. Dit kan ook anoniem 
via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
Wij willen de schade als gevolg van vuurwerk terugdringen. Wie scha-
de veroorzaakt door afsteken van vuurwerk heeft kans op een sanctie. 
Ziet u dat iemand schade veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk 
of ziet u vernielingen in uw omgeving? Meld dit dan via 112. Als de 
daders al weg zijn kunt u de vernielingen melden door te bellen met 
0900-8844.

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.

•
•
•

•
•

•

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.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

VERVOLG OP PAGINA 5
AFVALWEETJE

De milieustraat is extra open op 
donderdag 24 en 31 december van 12.00 uur tot 16.00 uur.

VERVOLG OP PAGINA 5

LET OP:
Natuurlijk mag u niet zomaar afval achterlaten op straat. Dit geldt 
ook voor vuurwerkafval. Het kan de veiligheid in gevaar brengen. In 
het kader van “Samen doen we meer” heeft de gemeente Nuenen een 
leuke opruimactie bedacht, waarbij u kans maakt op prijzen! Meer 
informatie hierover vindt u in de volgende editie van Rond de Linde. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact	opnemen	met	ons	Klantcontactcentrum	via	het	nummer	(040)	
2631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

NUENEN VEILIG,      
GEEF INBREKERS GEEN KANS
Tips om het aantal woninginbraken terug te dringen in Nuenen.
•	 Sloten: Brengt u de kinderen naar school? Sluit uw woning goed 

af.	Gaat	u	boodschappen	doen	of	even	naar	de	buren?	Doe	uw	
ramen	en	deuren	op	slot.	Geef	inbrekers	geen	kans.

•	 Verlichting: Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt (ook 
als het schemer is): laat in kamers, waar van buitenaf geen direct 
zicht op is, licht branden met bijvoorbeeld een tijdschakelaar. Zorg 
voor goede buitenverlichting aan de voor- én achterzijde van uw 
huis met bijvoorbeeld een schemerschakelaar of bewegingssensor. 

•	 Niet	thuis: Langere tijd afwezig? Licht de buren in!  Zet de tijd-
schakelaar aan! Op vakantie? Laat de post uit het zicht leggen! 
Geef	inbrekers	geen	kans.

•	 Babbeltrucs: Doe nooit zomaar open voor onbekenden; gebruik 
deurspion,	raam,	intercom	of	kierstandhouder.	Kijk	goed...	voor	
je opendoet! Nieuwe buur of een crimineel aan de deur? Doe nooit 
zomaar	open	voor	onbekenden.	Geef	criminelen	geen	kans.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 4		december	2015	 Tomakker	117,	5673	LD	–	het	plaatsen	van	
   een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
   (BOUW);
•	 8	december	2015	 Kerkstraat	5,	5671	GN	–	het	oprichten	van	
   31 appartementen beschermd wonen 
   (BOUW, MONUMENT en SLOOP);
•	 9	december	2015	 Stationsweg	6A,	5674	TS	–	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het tijdelijk 
   bewonen van een bijgebouw (RO, afwijken 
   van de bestemming);
•	 11	december	2015	 De	Geer	2,	5674	NG	–	het	oprichten	van	een	
   vrijstaand woonhuis (BOUW).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemees-
ter zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van de A.P.V. 
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	De	heer	R.	Evers	(restaurant	Goesting)	voor	het	plaat-

sen van een tent aan de achterzijde van zijn horeca-lokaliteit Park 
61 t.g.v. een darttoernooi op 22 en 23 januari 2016 en een prin-
senreceptie op 24 januari 2016;

•	 Aanvrager:	Vrienden	Van	Het	Eeneind	voor	het	organiseren	van	
het kindercarnaval op carnavalsmaandag 8 februari 2016 in en 
om zaal de Bakkerij, Eeneind 37.

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,	17	december	2015



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

Met veel plezier, staan wij 
weer klaar voor u!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Bospeen per bos 0,99
 
Pastinaak per stuk 0,79
 
Venkel       1/2 kilo 0,99 
Witlof        1/2 kilo 0,79
 
Clementine hele kilo 1,99
 
Elstar appel hele kilo 1,29
  
Witte druif pitloos 1/2 kilo 1,99
 
Granaatappel per stuk 0,99
 
Gieserwildeman hele kilo 0,99
 
Champignons per bakje 0,69
 
Soepgroenten speciaal 250 gram 1,29
 
Babyleaf mix per schaal 1,29

weekaanbiedingen 
maandag 21 t/m donderdag 24 december

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Maak uw kerst
 compleet met.....

 

Acties week 51: geldig maandag 14 t/m zaterdag 19 december 2015_____________________________________________________

Monnikenbrood
Donker meergranenbrood 
boordevol zaden & pitten    € 189
_____________________________________________________ 

Roomboter Pasteitjes 4+1
   GRATIS_____________________________________________________ 

Mini Stolletjes 4+1
   GRATIS_____________________________________________________ 

December feestvlaai
frisse champagnebavarois op een bodem 
met banketbakkersroom, slagroom 
en schuim. Halve vlaai € 6,95   € 1350
_____________________________________________________ 

Kerstster
luchtige cake gevuld met slagroom,
room & kersen     € 895
_____________________________________________________ 

Kerstslof
sloffenbodem, gezouten caramel,
Belgische chocolademousse 
en chocoladeganache     € 795

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

SNIJBLOEMEN ACTIE
ILEX TAKKEN

Nu voor maar:

€ 1,50
per tak 

VOLOP KERSTBOMEN
KERSTARRANGEMENTEN

KERSTSTERREN
ENZ.

 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.

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

20.15U
. 

BOURGONDISCHE BELGEN III 
Stand-up | uitverkocht 

20.15U
. 

BOURGONDISCHE BELGEN III 
Stand-up | € 19,50 

20.15U
. 
11.00U

. 

ART IN LISTENING 
Koffieconcert | € 9,50 

RAPALJE 
Celtic Folk Night | € 20,00 

20.15U
. 

18 
02 

24 
01 

14 
01 

09 
01 

07 
01 

www.hetklooster.org 

VERZET NAAR 25-02 

VERZET NAAR 24-02 

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.

Aanstaande zondag! Koopzondag

20 december 2015 • 12.00 - 17.00 uur

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Poster wk51 Koopzondag 2015.indd   1 08-12-15   16:19JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

4 Runder
Stooflappen .........................6,95
100 gr. Runderrookvlees + 
100 gr. Eier salade .................... 3,75
Berliner Bol
per stuk ............................................1,75

Ook zonder bestelling, 
kunt u bij ons terecht.

Voor een heerlijk stukje vlees
van Carpaccio, Hazenbout, 

Konijnenbout tot Runderhaas, 
Rollades en de lekkerste 
vleeswaren en salades.
Vers voor u gesneden.

SPECIAL

KOOPJE

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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



Expert van Erp
Boxtel, Rechterstraat 62, (0411) 688688
Nuenen, Voirt 2c, (040) 2846060 
’s Hertogenbosch, Helftheuvelpassage 85-87, (073) 6217952

+
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en t/m zondag 20 december 2015.

DRAADLOZE SMART SPEAKERS | PLAY:1 BUNDEL 

• Stream via WiFi uw muziekbibliotheek, muziekdiensten of radiostations door het hele huis
• Eenvoudig uit te breiden met andere Sonos producten
• Ook apart verkrijgbaar, voor 229,- per stuk
• Ook verkrijgbaar in wit

WASMACHINE | WAQ28496NL 

• 8 kg vulgewicht en 1400 toeren
• VarioPerfect: sneller en zuiniger wassen
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie
• Energieklasse A+++

SONOS DEMO!
Stream overal in huis, via WiFi, uw eigen 
muziek zonder ook maar één draadje. 
Ervaar het zelf tijdens de doorlopende 

demonstratie van Sonos!

Boxtel, Rechterstraat 62, (0411) 688688

• Ook verkrijgbaar in wit

Koopzondag 20 december zijn al onze 
winkels geopend van 12.00-17.00 uur!

699,-
749,-

399,-
NU  2  STUKS

Incl. GRATIS 60 maanden 
All Risk garantieAll Risk garantieAll Risk garantieAll Risk garantie

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

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

ELEGANT & 
FEESTELIJK

Armband
slechts 2,99

Ketting
slechts 3,99

Blouse
Maten: XS-XXL,
slechts 9,99

Blouse
Maten: XS-XXL
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 
1 juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Vervolg van pagina 2

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onder-
staande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
•	 7	december	2015	 Kerkstraat	11,	5671	GN	–	het	plaatsen	van	
	 	 	 een	tijdelijke	woonunit	(RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 9	december	2015	 Oude	Dijk	19,	5674	TT	–	het	vergroten	van	de	woning	
	 	 	 (BOUW).
  
De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeentehuis,	Jan	
van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetreffende	besluiten	kunnen	belanghebben-
den	binnen	zes	weken	na	de	dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het College 
van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	afspraak	te	maken	
bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum dat bereikbaar is via telefoon-
nummer	(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 telefoon-
nummer	(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-Hertogen-
bosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlopige	voorziening	te	treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	mevrouw	A.M.	Huijser-Raflik	(The	House	of	Chocolates	Nuenen	B.V.)	is	een	

vergunning tot wederopzegging verleend voor het inrichten van een terras direct 
aan	 de	 voor-	 en	 zijgevel	 van	 haar	 chocoladebar/-winkel	 aan	 Vincent	 van	
Goghstraat	1	(verzenddatum	15	december	2015);

•	 aan	de	dames	Van	de	Wetering	en	Woerdenbach	(Bio-Lekkers)	is	een	vergunning	
voor de periode van één jaar met ingang van 1 maart 2016 verleend voor het 
inrichten	van	een	terras	aan	de	voorzijde	van	de	winkel/lunchroom	aan	Parkstraat	
3F	(verzenddatum	15	december	2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond van de Alge-
mene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na datum van verzending van 
deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders	respectievelijk	de	burgemeester	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	
5670	GA		Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaarschrift	een	verzoek	
tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter bij de recht-
bank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen c.a.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	17	december	2015	beslo-
ten 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	twee	woningen	in	bestemmingsplan	‘Uitbreidingsplan	
Nuenen-West,	uitwerkingsplan	fase	1’.	De	aanvraag	is	geregistreerd	onder	nummer	
N-HZ-2015-0125.

Voor	de	ontwerp-omgevingsvergunning	2e	fase	is	op	6	mei	2014	een	omgevingsver-
gunning	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	18	december	2015	voor	een-
ieder 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-2015-0125	(Ligtsedreef	32	en	33).

Tijdens	de	inzage	termijn	kan	eenieder	een	zienswijze,	bij	voorkeur	schriftelijk,	kenbaar	
maken	bij	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	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	zien-
swijzen	kunnen,	bij	voorkeur	na	afspraak,	naar	voren	worden	gebracht	bij	de	balie	
Ontwikkeling,	telefoonnummer	(040)	263	16	99.

Nuenen,	17	december	2015
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

PUBLICATIE
Anterieure overeenkomst ontwikkeling aan Olen 32
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	ter	voldoening	
aan	het	bepaalde	in	artikel	6.24	van	de	Wet	ruimtelijke	ordening	(Wro)	bekend	dat	
er	een	anterieure	overeenkomst	is	gesloten	tussen	de	gemeente	Nuenen	c.a.	enerzijds	
en	M.	van	den	Oever	Beheer	B.V.	anderzijds,	 ter	voldoening	aan	het	bepaalde	 in	
artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.

De overeenkomst heeft betrekking op het voornemen om het uitbreiden van het 
bouwblok	aan	Olen	32	te	Nuenen	om	de	bouw	van	twee	tunnelkassen,	de	uitbreiding	
van	bedrijfsloods	en	laaddock,	twee	sleufsilo’s,	een	waterbassin	en	de	uitbreiding	
van	de	containervelden	mogelijk	te	maken	aan	Olen	32	te	Nuenen.	

Ter	voldoening	aan	artikel	6.2.12	van	het	Besluit	ruimtelijke	ordening	(Bro)	ligt	vanaf	
18	december	2015	een	zakelijke	beschrijving	van	de	inhoud	van	de	anterieure	over-
eenkomst	gedurende	zes	weken	voor	een	ieder	ter	inzage	op	het	gemeentehuis,	Jan	
van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Binnen	genoemde	termijn	kan	tijdens	openingstijden	
kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
in het gemeentehuis. Dit kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke in-
ternetsite: www.nuenen.nl.

Tegen	de	gesloten	overeenkomst	kunnen	geen	zienswijzen	of	bezwaren	worden	in-
gediend.

Nuenen,	17	december	2015
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
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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 
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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:

Gert van Geffen 
ingeboond bij  
St. Antoniusschut 
Eeneind-Opwetten
In de gilderaad van 4 december jl. is 
er geboond over het lidmaatschap 
van Gert van Geffen als schutsbroe-
der van de St. Antoniusschut Een-
eind Opwetten.

Er waren 25 stemgerechtigde schuts-
broeders aanwezig die op traditionele 
wijze konden kiezen uit een bruine 
boon (tegen) of een witte boon (toe-
stemming). Met 25 witte bonen werd 
er door de gilderaad ingestemd met 
het lidmaatschap van Gert van de 
schut. Door de hoofdman Dré Bemel-
mans, werden hem de sjerp, de statu-
ten en het huishoudelijk reglement 
overhandigd waarmee zijn lidmaat-
schap werd bekrachtigd.

ZuidZorg Extra presenteert…. 

De oergezellige Brabantse Muziekmiddag
Speciaal voor u organiseren wij De Brabantse Muziekmiddag. Een feest van 
herkenning, gezelligheid en Brabantse gemoedelijkheid. Maar vooral ook 
lekker meezingen met de liedjes van vroeger.

Foto Tonny Wijnands.

Troubadour Tonny Wijnands treedt 
voor u op. Hij zingt, speelt gitaar en 
vertelt grappige verhalen tussen het 
spelen door. Het beloven 3 fantasti-
sche muziekmiddagen te worden.

Meld je vandaag nog aan!
De kosten voor deze middag bedragen 
€12,50 voor leden van ZuidZorg Extra 
en €15,00 voor niet-leden. Dit is inclu-
sief 2 drankjes en een hapje.

We organiseren 3 muziekmiddagen 
van 14.00 tot 16.30 uur:
13 januari in Gemeenschapshuis Den 
Herd in Bladel
14 januari in Dorpshuis ’t Perron in 
Heeze
15 januari op het Ontmoet- en Groet-
plein in Eindhoven. 

U kunt zich telefonisch aanmelden via 
040-2308538. Doe het nu want vol is vol!

KBO-Brabant zwaar teleurgesteld      
over onevenwichtig Belastingplan 2016

VVD, PvdA, D66 en CDA  
laten ouderen in de kou staan
Ondanks vijf miljard euro lastenverlichting, pakt het Belastingplan 2016 
van regeringspartijen VVD en PvdA slecht uit voor gepensioneerden en 
uitkeringsgerechtigden, waaronder veel werkloos geraakte vijftigplus-
sers. Toch zal dit onevenwichtige plan door de steun van (bevriende) op-
positiepartijen D66 en CDA vrijwel zeker worden aangenomen in de 
Eerste Kamer op 22 december a.s. Steeds meer ouderen worden gecon-
fronteerd met een structurele armoedeval. Door de stapeling van bezui-
nigingsmaatregelen hebben zij wel onevenredig moeten bijdragen aan 
het beteugelen van de financieel-economische crisis, maar nu het kabi-
net de tijd rijp acht voor een eerste grote lastenverlichting, blijken de 
mensen die niet (meer) deelnemen aan het arbeidsproces te worden 
overgeslagen. 
 
Het kabinet moest bredere steun 
zoeken voor zijn belastingplannen, 
omdat de VVD en PvdA samen maar 
21 van de 75 zetels in de Eerste Ka-
mer hebben. Met de plotselinge draai 
van 180 graden door D66 en de al 
eerder betuigde steun van CDA, lijkt 
het Belastingplan 2016 nu toch op 
een meerderheid te kunnen rekenen. 
Daarin is de verhoging van de ar-
beidskorting doorslaggevend voor 
het totale inkomensbeeld. Niet-wer-
kenden - uitkeringsgerechtigden en 
gepensioneerden - profiteren daar-
door het minst van de vijf miljard las-
tenverlichting.
 
De concrete effecten van het nieuwe 
Belastingplan voor de gemiddelde 
koopkracht in 2016 zijn als volgt. Wer-
kenden gaan er gemiddeld zo’n 2,5% 
op vooruit, uitkeringsgerechtigden 
slechts 0,3% en gepensioneerden nog 
minder namelijk 0,2%.

Meer specifiek, alleenstaande AOW-
ers gaan er nog 0,8% op vooruit, maar 
alleenstaande AOW-ers met een (bru-
to) pensioen van € 10.000,- per jaar he-
lemaal niets.

Echtparen met alleen AOW gaan er 
zo’n 0,3% op vooruit en AOW-echt-
paren met een pensioen van € 
10.000,- (bruto) ook niets. Ter illus-
tratie, gezinnen waarvan beiden wer-
ken met 1,5 keer een modaal inko-
men en kinderen, gaan er zo’n 3,8% 
op vooruit en een alleenstaande wer-
kende met een minimumloon zo’n 
5,3%. (Bron: Eerste Kamer, vergader-
jaar 2015-2016).
 
Vanaf het ontstaan van de crisis in 
2008 zijn (gepensioneerde) ouderen 
in Nederland het zwaarst getroffen 
door tal van bezuinigingen, verschil-
lende stapelingseffecten en het niet 
indexeren van pensioenen. Voor 
KBO-Brabant is duidelijk dat de men-
sen die niet deelnemen aan het ar-
beidsproces, nu ook niet kunnen pro-
fiteren van deze grootste lastenver-

lichting na vele jaren. Jaren waarin de 
politiek steeds een beroep deed op so-
lidariteit tussen de generaties en 
waarin de participatiegedachte een 
wettelijk feit werd: ouderen moeten 
zo lang mogelijk thuis wonen, met 
steun van hun eigen netwerk en in 
toenemende mate ook op eigen kos-
ten. Tegelijkertijd moet geconstateerd 
worden dat hun koopkracht sinds de 
aanvang van de crisis tot zo’n 17% is 
gedaald en het einde daarvan nog niet 
in zicht is met de voortdurende stij-
ging van kosten voor wonen, zorg en 
mobiliteit, gemeentelijke belasting-
verhogingen en een structurele be-
vriezing van de pensioenen.

Kerst & Gezinsviering 

‘Vrede maak je samen’
 
De dagen van Kerstmis… in Vrede rond 
de kerstboom, aan tafel en samen in de 
kerk. Laten we stilstaan bij moeilijke ge-
beurtenissen van het afgelopen jaar. Sa-
men is je krachten bundelen, opkomen 
voor elkaar, ’n keer geen ruzie maken om 
iets onzinnigs. Vrede is niet eenvoudig, 
maar we kunnen wel dicht bij huis star-
ten met Vrede. Met je familieleden, de 
buren, vriendjes & vriendinnetjes, sport-
maatjes en zo steeds verder de wereld in.
Dan vieren we samen in vrede KERST! 
Een goed plan? Doe je mee? 

Donderdag 24 december vieren en 
zingen we samen met het kinderkoor 
dat de muzikale omlijsting verzorgt. Je 
bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk te Nuenen om 17.00 uur.
En mocht je het nog een keer mee wil-
len maken; nagenoeg dezelfde viering 
is om 18.30 uur in Gerwen waar Chris-
tel en Catherine voor de muzikale om-
lijsting zorgen!

Kiekeboe   
heeft vakantie
Komende 2 weken is er geen inloop-
ochtend van Kiekeboe i.v.m. de 
kerstvakantie.

Kiekeboe is een inloopochtend waar 
kindjes van 0-4 jaar met elkaar kunnen 
spelen in het bijzijn van hun papa, ma-
ma, opa, oma of de oppas. En vindt ie-
dere dinsdagochtend plaats van 9.30-
11.00 uur op de hoofdlocatie van basis-
school De Rietpluim aan de Van 
Duynhovenlaan 15. 

Ben je ook nieuwsgierig geworden 
naar Kiekeboe? Kom langs, de eerste 
keer is gratis daarna is het € 1,- per ge-
zin. Er wordt gezorgd voor fruit en een 
glaasje ranja en ook de koffie en thee 
staan klaar. 

Kijk ook eens op onze website www.
kiekeboenuenen.blogspot.com en op 
de nieuwe facebookpagina; Kiekeboe 
Nuenen!

Dinsdag 5 januari zijn alle kindjes met 
hun begeleiders weer van harte welkom!
Wij wensen iedereen hele fijne feest-
dagen en tot na de kerstvakantie!



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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 17 t/m donderdag 24 december. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP) Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

KOOPZONDAG
20 december van 12.00 - 17.00 uur

Bij inlevering van deze advertentie

25% korting
op alle geuren naar keuze.

Alle cadeau's worden feestelijk ingepakt

25%
korting

KOOPAVOND
Woensdag 23 dec.
tot 20.00 uur

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 Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

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

heten u van harte welkom!

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

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

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

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

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

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

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)

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

WWW.WOENSXL.NL

Van 19 t/m 24 december is er weer van alles te doen op Winkelcentrum Woensel.
Een kerststal met levende dieren, een arrenslee waar je gratis in mee kan rijden en 
er is muziek en entertainment. Eerste en tweede kerstdag gesloten (supermarkten 
en horeca kunnen afwijkende openingstijden hebben).

Stem en Win via Facebook/woensxl
Doe mee en kies de mooiste etalage van 16 t/m 27 december en maak kans op 
een “bollen en bubbels” pakket. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan de 
roze sticker. 

KOOPZONDAG 
20 & 27 DECEMBER

DEELNEMER 
ETALAGE

WEDSTRIJD
STEM & WIN 

      / WOENSXL      / WOENSXL

KIES DE MOOISTE ETALAGE VAN Wc WOENSEL

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
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Lieve Lezer, 

“Frits...Hey Frits!...Slaap je al?...”
“Vincent!!...Mafkees...Ga slapen...
Het is half drie ‘s-nachts en ik moet 
er vroeg weer uit...Er zijn mensen 
die wel moeten werken...Was jij 
trouwens niet dood of zo?...”
“Ja...Sinds 1890 alweer...Maar ik 
kan niet slapen, Frits...”
“Hoezo niet?...De meeste normale 
mensen liggen op deze tijd nog op 
één oor...”
“...Erg grappig Frits...”
“...Ok...Sorry hoor, dat was te ge-
makkelijk...Maar wat mot je?...” 
“Ik lig te tobben, Frits...Ik kan d’r 
niet meer van slapen...”
“Waarover lig je te tobben?...en 
waarom val je er mij mee lastig?”
“Het Beeld, Frits...Het Beeld...Ik 
krijg het beeld niet uit mijn kop...”
“Welk beeld, Vincent?...Ik kan je 
niet volgen...Kunnen we het hier 
niet een ander keertje over heb-
ben?...Ik moet morgen mijn Carna-
valsstukje nog in elkaar hannessen 
dus ik heb mijn slaap hard nodig...”
“Ze hebben Het Beeld in het Park 
gezet, Frits...”
“Ze?...Wie is ze?...Je moet echt wat 
duidelijker worden Vince...heb je 
gedronken of zo?”
“De Sponsoren, Frits...De Sponso-
ren hebben een bronzen gedrocht 
van mijn Aardappeleters laten ma-
ken en dat in het Park gezet”
“Nou...Da’s mooi, Vinnie...Dan zien 
we dat sombere kreng ook eens bij 
daglicht...Wat is het probleem?” 
“Nou is de ene helft van het dorp 
sjacherijnig op de andere helft...De 
Sponsoren vinden het een goed 
plan dat de toeristen nu eindelijk 
eens selfies kunnen maken met 
mijn geklieder en de andere helft 
vind dat mijn prachtige werk ver-
kwanseld is...”
“Ok...maar wat vindt jij zelf, Vin?...”
“...Het zal mij aan m’n reet roesten, 
Frits...Een beeld is een beeld en een 
schilderij is een schilderij...Ik ben 
zo dood als een pier en ik voel me 
niet geraakt door de smakeloos-
heid van een ander...Da’s hun pro-
bleem, niet het mijne...”
“...Waarom ben je dan zo over dat 
beeld aan het tobben, Vinster?...
Dat je er mij er in het allerholst van 
de nacht voor uit mijn slaap haalt?”

“Het is de plek, Frits!!...De Plek!!...
Midden op het gras!!...Waar zetten 
we nu de tent van Ameezing 
neer!?!?

Het is niet meer goed gekomen 
vannacht...

Slaperige groet,

Fritzzzzz...

Prinsenwissel bij 
carnavalsclub  
De Stemkes Gerwen
 
Zondag 20 december is de laatste prin-
senwissel in onze gemeente en dat ge-
beurt in café de Stam in Gerwen. Prins 
Interior en de prinsessen Chique en 
Unique sluiten het carnavalsjaar 2015 
af in de residentie van de Stemkes. Om 
16.11 uur is iedereen welkom om af-
scheid te nemen van dit kleurrijke trio 
in café de Stam, Gerwenseweg 38 in 
Gerwen. De Stemkes zorgen volgens 
goed Gerwens gebruik ook voor de in-
wendige mens en aansluitend volgt 
rond 19.11 uur de bekendmaking. DJ 
Angelo draait gezellige muziek op dit 
laatste carnavalsfeest van 2015. Ieder-
een is zondagmiddag van harte wel-
kom in Residentie de Stam in Gerwen.
 

Het Stemkes-trio dat zondag afscheid neemt 
(foto Cees van Keulen) 

Culinaire traktatie voor de Schuif
De Nuenense jagers trakteerden hun publiek bij de KBO lezing ‘Schuif even 
aan tafel bij…’ van afgelopen donderdag op een heerlijk stukje ‘koud ge-
rookt’ wild zwijn, gehaald bij een lokale wildpoelier op Olen. De delicatesse 
van een zwijn dat in de bossen bij Leende is ‘geoogst’, want zo plegen jagers 
het neerleggen van het wild aan te duiden.
 
Jos Bex en Ben van Rooij konden over-
tuigend laten zien aan hun geïnteres-
seerd gehoor dat de vijftig jagers van 
Nuenens wildbeheer echt veel meer 
doen dan alleen maar schieten. Ze 
brengen wekelijks het hele jaar rond 
zo’n zes tot zeven uur per persoon in 
het Nuenense groengebied door, met 
als belangrijkste doelstelling een 
mooie balans te bewaken tussen op 
zich vaak met elkaar conflicterende 
belangen van landbouw, economie, 
verkeersveiligheid, natuur en dieren-
welzijn.
Ook de schade in de natuur die vervui-
lers, bijvoorbeeld met afvaldumpingen 
uit de illegale productie van drugs en 
pillen, of de onverantwoorde slachtin-
gen die stropers aanrichten, wordt 
meestal door hun voortdurende aan-
wezigheid in bos en veld als eerste 
door de leden geconstateerd en ge-
meld bij politie en gemeente. 
 
Dan is er de permanente zorg, dag en 
nacht, voor de afhandeling van ‘val-
wild’, registratie en afvoeren van de 
slachtoffers onder de dieren van ver-
keersaanrijdingen of landbouwactivi-
teiten. Ook die taak behoort tot hun 
dagelijkse werkzaamheden.
“Het achterhaalde type jager dat uit-
sluitend wild wil neerleggen zit allang 
niet meer bij onze verenigingen”, legt 
voorzitter Jos Bex uit, “maar gaat te-
genwoordig met heel andere mensen 
jagen in Polen of Tsjechië.”
 
Hoeveel dieren er geoogst mogen of 
moeten worden en van welke soort 
wordt jaarlijks voor elke wildbeheers-
eenheid afzonderlijk, vastgesteld door 
de provinciale overheid op basis van 
zorgvuldige tellingen en tendensen 
binnen de verschillende type wildpo-
pulaties.
Het vervaardigen en plaatsen van een-
denkorven, nestkasten en het initiëren 
van het plaatsen van wildspiegels of 

andere veiligheidsmaatregelen in ver-
band met verkeersaanrijdingen met 
wild, het zijn allemaal activiteiten die 
Wildbeheer Nuenen uitvoert.
Ben van Rooij laat zien hoe uit stugge 
wilgentenen een beschutte plek voor 
een eendenkoppel kan worden ge-
vlochten. In een winterworkshop krij-
gen de leden de nodige vaardigheden 
aangeleerd.
“We gaan graag voor een heerlijk en 
eerlijk stukje vlees”, aldus Jos Bex, “maar 
we willen ook graag transparant zijn 
over al onze andere taken die we uitvoe-
ren binnen een zorgvuldig flora- en fau-
nabeheer.” Vandaar dat de jagers graag 
even aan tafel schoven bij de KBO. 

Ben van Rooij, die tijdens de lezing het vlech-
ten van een eendenkorf demonstreerde.
 (Foto: Frie Govaerts)

Nuenenaren nader belicht
Paulus Schäfer, gipsy-jazzgitarist
Door Nannie van den Eijnden

Vanaf maandag 14 december is hij te koop bij Vincentre: de nieuwe cd van 
Paulus, ‘Letter to Van Gogh’, met dertien zelf geschreven nummers, geïnspi-
reerd op schilderijen van Vincent. De cd-hoes bevat een uitsnede uit een 
schilderij van Van Gogh van een zigeunerwagen in een landschap.

Paulus Schäfer met Gina tijdens het International Gipsy Festival in Tilburg 2015. 
Foto: Monique van Grunsven.

Paulus is precies 125 jaar en 1 dag na 
Vincent geboren, op 31 maart 1978, en 
eert de kunstenaar nu met een cd, 125 
jaar na zijn dood. Niet alleen zijn ze 
beiden in de lente geboren, ze zijn ook 
allebei autodidact en hebben artistiek 
talent. Ze hebben ook eenzelfde maat-
schappelijke positie: niet altijd op 
waarde geschat en soms zelfs met de 
nek aangekeken. Onterecht, want de 
Sinti zijn internationaal en op Euro-
pees niveau razend populair. Zo is het 
Rosenberg Trio gevraagd om op te tre-
den tijdens de wisseling van het voor-
zitterschap van de Europese Commis-
sie in Praag op 11 januari 2016. 

Muzikale brief aan Vincent
De gipsy-jazzgitarist heeft zich met 
deze cd opnieuw uitgevonden, want 
hij heeft alle nummers zelf gecompo-
neerd. Het titelnummer, ‘Starry night 
in Saint-Rémy’ en ‘La Roulotte’ zijn 

daar goede voorbeelden van. Vooral 
in ‘Letter to Van Gogh’ hoor je alles, de 
emoties en depressies van Vincent. Ik 
heb geprobeerd om er alles in te leg-
gen en dat is gelukt” vertelt Paulus. 

Op de cd is zijn vaste trio te horen met 
behalve hemzelf Romino Grünholz 
(ritme gitaar) en Noah Schäfer (con-
trabas). Daarnaast spelen beroemde 
artiesten mee als Stochelo Rosenberg 
(die onlangs zijn vinger heeft gebro-
ken), Tcha Limberger (violist), Domini-
que Plaats (accordeonist), Jan Kuiper 
(moderne jazzgitarist) en Peter Beets 
(pianist). Maar ook zijn dochtertje 
Gina van 9 zingt een nummer mee en 
daar is Paulus trots op. “Zij kan al pia-
no spelen en heeft een heel goed ge-
hoor. Af en toe test ik haar. Dan pak ik 
m’n gitaar en speel ik verkeerde ak-
koorden. Ze draait zich om en zegt: 
Papa, dat klinkt toch niet”. 

Tcha is een bijzondere Sinti. Hij is 
blind geboren en een zeer getalen-
teerd muzikant. Hij speelt gitaar, viool, 
bas, klarinet en piano. Paulus kent 
hem van kleins af aan. Ze gingen sa-
men ‘jammen’. Tcha spreekt heel veel 
talen, waaronder Hongaars en Ser-
visch en heeft op de Balkan gespeeld. 
Hij kwam met de bus vanuit Brussel 
naar Nuenen en vertrok weer vanaf 
station Eindhoven, met zijn viool op 
zijn rug. “Ik red mij wel” zei hij. Drie uur 
later belde hij Paulus op om te vertel-
len dat hij thuis was. 

Hoe ontstaat een nummer?
Paulus neemt zijn gitaar en speelt 
wat, probeert wat. “Soms is het hier-
boven dicht. Dan leg ik mijn gitaar 
weg. Na een dag of twee pak ik ‘m 
weer. Dan komen er stukken. Af en toe 
heb ik een nummer binnen een uur. 
Dan komt er zoveel binnen, dan uit ik 
het gewoon op m’n gitaar. Soms heb 
ik een nummer in m’n hoofd al af. Dan 
speel ik het en pas ik het wat aan. In 
de studio wordt vaak verder geïmpro-
viseerd. Daar gaat het helemaal los”. 
Paulus heeft een improvisatie nooit 
‘vast zitten’. Soms zet hij ineens iets 
anders neer. 

Handgemaakt instrument
“Ik heb een gitaar uit Finland, een ‘AJL-
gitaar’, helemaal met de hand ge-
maakt en nagebouwd als de gitaar 
van Django Reinhardt. Django was 
een Belgische manouche ofwel Sinti-
gitarist met een grote liefde voor jazz. 
AJL is een afkorting van de naam van 
de bouwer: Ari-Jukka Luomaranta. 
Paulus heeft het model Selmer, per-
fect afgewerkt en met een heel goed 
geluid. Er zijn verschillende Selmer gi-
taren, met bijvoorbeeld een doffe of 
een scherpe klank. “We spelen op sta-
len snaren. Dat wil dan nog wel eens 
schel klinken. Maar deze gitaar is per-
fect gelukt. Hij heeft een warme klank. 
Na twee jaar spelen is ie van mij, dan 
zit mijn ziel erin”. 

Met de bekende paplepel
Paulus is met de muziek opgegroeid. 
Hij heeft vier broers en vier zussen en is 
de jongste. “Ik kan me niet anders her-
inneren, altijd als we gingen eten en 
drinken was de muziek erbij. Als je dan 

een beetje talent hebt, ben je op de 
goede plek. Toen ik 4, 5 jaar was, had ik 
al een gitaartje met één snaar en pin-
gelde ik zo maar wat mee. Zo begint 
het. Al snel leer je een paar akkoorden. 
Mijn zussen kunnen allemaal zingen”. 

Oorspronkelijke Gerwense familie
De Sinti’s trokken met hun woonwa-
gens rond in de omgeving van Boekel, 
Gemert, Meijel, Roggel en Haelen, te-
gen de Limburgse grens. In de winter 
kwamen ze in Gerwen aan, 120 jaar 
geleden al, op dat plekje midden in 
het bos. Dat bood bescherming tegen 
wind en regen. Er was makkelijk een 
vuurtje te stoken en een konijntje te 
vangen, om te overleven. Water gin-
gen ze halen bij een boer. Ze pasten 
zich aan de omstandigheden aan en 
hadden de muziek om van te genie-
ten. De Sinti kennen geen geschreven 
taal. Hun kamp is het symbool van 
hun cultureel erfgoed.

Op die plek is Paulus geboren. Hij is 
genoemd naar de broer van zijn va-
der. Zijn vader - nu tachtig - was 5 jaar 
oud, toen hij in Gerwen op de Bosweg 
kwam. De oma van Paulus wordt in ja-
nuari 101 jaar. Ze heeft de oorlog in 
kamp Auschwitz overleefd. Paulus is 
trots op het feit dat ze rasartiesten 
zijn. En op de hechtheid van de fami-
lie. Hij is heel gewoon en bescheiden. 
Zijn grootste wens is dat hij zijn boter-
ham kan verdienen met optreden, 
want zijn ziel wil muziek maken. Hij 
wil herinnerd worden als iemand die 
geniet van het leven en die mensen 
blij maakt met muziek.

Behalve bij Vincentre is de cd ‘Letter to 
Van Gogh’ voor 15 euro te koop via de 
webshop op www.sintimusic.nl. Over 
een jaar is deze ook verkrijgbaar via 
iTunes.

Op 23 december a.s. treedt Paulus 
met zijn trio en accordeonist Domini-
que Plaats op in Café De Stam, Ger-
wenseweg 38 in Gerwen om 20.00 
uur. Kaarten zijn te bestellen à 7,50 
euro bij Café de Stam of per mail bij 
Henk van Beurden van Sinti Music: 
henk@sintimusic.nl

www.paulusschafer.com

Bronzen beeld   
Aardappeleters onthuld
Door Mariët Jonkhout en Edwin Coolen

Eindelijk was het dan zover. Onder grote belangstelling werd vorige week 
woensdagavond het veel besproken beeld van De Aardappeleters onthuld 
in het Park. Het beeld is gemaakt door de Eindhovense kunstenaar Peter Na-
gelkerke en stelt een bronzen 3D-versie voor van het wereldberoemde schil-
derij dat Vincent van Gogh in Nuenen maakte. 

De komst van het beeld zorgde de af-
gelopen maanden voor grote contro-
verse. Een groep prominente tegen-
standers probeerde de plaatsing door 
middel van een rechtszaak te blokke-
ren maar de rechter stelde hen in het 
ongelijk. Ze waren het onder andere 
niet eens met de locatie en de volgens 
hen commerciële motieven. De beel-
dengroep staat nu tegenover de voor-
malige kosterswoning van Schafrath, 
waar Van Gogh het maakte. Tijdens 
de onthulling was er een stil protest 
te zien.
Cor van der Linden, mede-initiatiefne-
mer van het beeld, hield een toespraak 
waarin hij refereerde aan het proces 
van het ontstaan van het beeld en alle 
ontwikkelingen er omheen. Verder wa-
ren onder andere aanwezig burge-
meester Maarten Houben, onderne-

mer en kunstliefhebber Gerard Meule-
steen en natuurlijk Peter Nagelkerke, 
de maker van het brons. Precies op het 
moment dat hij het woord kreeg, be-
gonnen de klokken van de Clemens-
kerk te luiden en was hij moeilijk te 
verstaan. Alsof de duvel ermee speelde.

Foto door LON/Frank van Welie
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Singlecafé 
Brandevoort
Op vrijdag 18 december wordt er weer 
een singlecafé gehouden in ’t Brand-
punt, Biezenlaan 29 in Helmond. Aan-
vang 20.30 uur en de entree is gratis. 
Het is de bedoeling om elkaar te ont-
moeten en onder ‘t genot van een 
drankje een gezellige avond te maken 
en eventueel nieuwe contacten te leg-
gen. Ook zijn er mogelijkheden om sa-
men iets te organiseren daar waar be-
hoefte aan is. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij: Jan van der Sanden, 
telefoon 06-53 10 52 93.

Muzikaal talent gezocht 
voor op het podium 
tijdens Koningsdag  
in Nuenen!

Kun jij zingen, of speel jij in een 
band of heb jij een ander muzikaal 
talent en denk jij een feestje te kun-
nen maken dan zoeken wij JOU!

Stichting Parkevenementen Nuenen 
organiseert ieder jaar een geweldig 
feest in Het Park van Nuenen tijdens 
Koningsnacht & Koningsdag in Nue-
nen. Wij zijn voor Koningsdag, dit jaar 
op woensdag 27 april 2016, op zoek 
naar mensen die een muzikale invulling 
aan ons programma kunnen geven.
Lijkt jou het leuk om een optreden te ver-
zorgen op het grote podium in Het Park 
neem dan contact op met Sjors Driessen 
via feestjenuenen@hotmail.com. Wij ne-
men verder contact met je op!

Glühwein tijdens Open Huis 
Atelier Nuenen 
Na de kerstdagen, op zondag 27 december, is het een mooie gelegenheid om 
een kijkje te nemen in het schildersatelier van Atelier Nuenen, Berkenbos 8a 
(de gele deur !). Beslist ook interessant voor schilders die lid willen worden. 

De condities zijn erg aantrekkelijk. Je 
kunt iedere week op maandag, woens-
dag en vrijdag komen schilderen voor 
nog geen € 30,- per maand. Steeds van 
10.00 tot 16.00 uur, en als je wilt, alle 
drie de dagen in de week !!
De club bestaat momenteel uit ruim 45 
leden en wil graag nieuwe leden ver-
welkomen. Ze bestaan sinds 2009 en 
zijn een zelfstandig werkende groep 
kunstenaars. Ze leven hun passie uit 
met oog voor elkaar. De ruimte is groot 
en licht. Je kunt ook deelnemen aan al-

lerlei activiteiten, zoals workshop por-
tretschilderen en materie. Of meegaan 
om op locatie te schilderen. Maar je 
kunt ook meedoen aan exposities en 
deelnemen aan culturele uitstapjes.

Kom en beleef het op 3e kerstdag bij 
Atelier Nuenen én ze staan voor u 
klaar met de glühwein van 11.00 tot 
16.00 uur.
Verdere informatie vind je op www.
ateliernuenen.nl of bel met voorzitter 
Ton Sommen 040-283 37 47.

Succesvolle kerstmarkt van 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats!
Het Nuenense hobbycentrum kan terugkijken op een zeer geslaagde kerstmarkt, 
afgelopen weekend. Op sommige momenten was het echt heel, heel druk. 

Grote aantallen bezoekers kwamen 
langs om iets te kopen. De kerststuk-
jes,  het houten speelgoed, de vogel-
huisjes en andere zelfgemaakte pro-
ducten vonden gretig aftrek. De vers-
gebakken wafels gingen erin als koek. 
Het bezoek van het Nuenense Wereld-
muziekkoor Keskedee droeg bij aan 
een echte kerstsfeer. Kortom, het was 
gezellig.
Het vele werk van deelnemers en orga-
nisatoren is in alle opzichten de moeite 

waard geweest, want de opbrengst 
overtrof alle verwachtingen. Het be-
stuur van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats bedankt, namens alle deel-
nemers, iedereen die de kerstmarkt 
heeft bezocht.
Tijdens de normale openingsuren kunt 
u overigens nog steeds langskomen 
voor een vogelhuisje of houten speel-
goed voor onder de kerstboom, want 
er is nog wat voorraad. 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Culinaire inspiratie bij 
JUMBO Ton Grimberg
Aanstaande zondag organiseren wij 
een culinaire inspiratiemarkt in onze 
Jumbo. Kom in een gezellige am-
biance proeven, ideeën opdoen, ad-
vies krijgen, recepten samenstellen 
enz. Ook kunt u uw bestellingen 
voor de feestdagen doen of deze sa-
men met een van onze medewerkers 
voorbereiden. 

Ontzorg uzelf en begin op tijd met de 
voorbereidingen voor een zeer gezellig 
jaareinde. Wij hebben er plezier in als 
wij u daarbij kunnen helpen, daarom 
nodigen wij u van harte uit om in de cu-
linaire stemming te komen op zondag 20 
december van 13.00 uur tot 16.00 uur.

366 dagen open in 2016
Vanaf komend jaar zijn wij voortaan 
altijd open! En ja, dat zijn in 2016 ‘366’ 
dagen. Om u ook dit jaar met de kerst-
dagen en op nieuwjaarsdag al van 
dienst te zijn, beginnen we daar nu al 
mee. Dus iets vergeten of mislukt op 
eerste of tweede kerstdag en/of nieuw-
jaarsdag? Geen nood, bij ons kunt u te-
recht van 10.00 tot 18.00 uur.

Vrijdag 25 december (eerste kerstdag), 
zaterdag 26 december (tweede kerst-
dag) en vrijdag 1 januari (nieuwjaars-
dag) open van 10.00 tot 18.00 uur!

Jumbo Ton Grimberg, 
Nuenen-centrum

In Nuenen is het, door samenwerking 
van Gemeente, LEV Jongerenwerk, 
Leergeld en Voedselbank weer moge-
lijk geworden om een KINDPAKKET 
samen te stellen en bij 255 kinderen 
thuis te bezorgen.
 
Bij vijf winkels in Nuenen kunnen de 
cadeaupasjes / bonnen ingeleverd 
worden. 

17-12-2015 
20.00 uur 

Samen zijn en geven, mooie kerstgedachte, er op je best uit zien.. 
Met regelmaat een mooi momentje of wat verwennerij, voor jou, gewoon omdat het kan.   N U . Hoe zit dat later? Veel later? Wanneer je van zorg afhankelijk bent geworden?  Voel je je dan nog wel eens mooi? Of moet je het doen met mooie herinneringen?  Wij  `de mooimakers`  willen deze mooie avond ook gaan brengen naar de dames die het misschien wel een beetje vergeten zijn. Mooi maken, een mooi moment geven en luisteren naar die mooie herinneringen.  

 

 Wij vragen als entreebewijs een cadeau voor een oudere dame. In Januari zijn wij te gast bij de Akkers om deze dames te verrassen met  jouw cadeau en onze verwennerij.  Wat wij de dames nog meer aanbieden bepaal jij! Ook daarvoor kom je toch naar deze mooie avond in Ons Dorp.. !  

De 2de editie van de `VOEL JE 
KERSTVROUW´ ladiesnight
Deze ladiesnight staat zo net voor de kerstdagen in het teken van geven. Je-
zelf even lekker verwennen op deze gezellige avond in café Ons Dorp, maar 
ook meteen iets geven aan een andere vrouw, vandaar; voel je kerstvrouw! 

Vorig jaar werden er op deze avond ca-
deaus verzameld voor vrouwen uit 
Nuenen, die het minder goed hebben. 
Dit hebben we bereikt met behulp van 
de voedselbank. Zij hebben het grote 
aantal verwencadeaus blij in ontvangst 
genomen en gezorgd dat ze op de juis-
te plek terecht kwamen. 

Een mooie kerst gedachte. Dit jaar wil-
len we genieten van het heden en stil 
staan bij oudere dames, de dames die 
het misschien niet meer zelf kunnen, 
of een beetje vergeten zijn, gewoon 
zich ook weer even mooi te laten voe-
len. Want dat geeft toch een mooi ge-
voel?

Als entreebewijs voor de ladiesnight 
op donderdag 17 december vragen wij 
een klein mooi cadeau voor een oude-
re dame. Deze worden door de Akkers 
Archipel in ontvangst genomen. In ja-
nuari gaan de onderneemsters van de-
ze avond een verzorgde beautymiddag 
geven bij de Akkers (dan nog tijdelijk) 
in Bakel. Een compleet verzorgde dag 
met mooi maak momenten, een drank-
je, een hapje, en een praatje. En daarbij 
hopelijk -met jouw hulp- voor al deze 
mooie dames een mooi ingepakt ca-
deau!

Op de avond van de Ladiesnight zelf 
kun je uiteraard weer van alles ver-
wachten, een verwarmd winterterras 
met een drankje, een bijzonder hapje, 
tips en trucs voor een feestelijke look, 
een mooiere oogopslag of mooi gelak-
te nagels, je kunt zelfs van top tot teen 
in het nieuw! Kortom de `Mooima-
kers’ staan in Ons Dorp, donderdag 17 
december vanaf 20.00 uur, in kerst-
sfeer klaar om jou te helpen deze kerst 
prachtig voor de dag te komen. Ben jij 
erbij? Daar help jij dan ook weer een 
mooie oudere dame mee!

van Vrouwen voor Vrouwen; een sa-
menwerking van PUUR & BLOND - 
RAPONSJE - WENDY - EVA - café 
Ons Dorp

Sinterklaas bij de Revak!
Ondanks dat alle leden van de Revak weten dat ze op de Sint kunnen rekenen, was 
het toch weer even spannend of hij dit jaar wel langs zou komen. Al vroeg op de 
avond klonken de sinterklaasliedjes door het zwembad en werd er luidkeels mee-
gezongen. Van Sint en Piet was nog geen spoor, totdat er ineens een gedaante in de 
kantine van het zwembad verscheen... Even leek het vals alarm, maar toen er in-
eens drie Zwarte Pieten op het balkon van het zwembad rondliepen wist iedereen 
het zeker, de Sint deed ook dit jaar weer even de Revak aan! De Sint was onder de 
indruk, niet alleen van hoe goed er gezwommen werd, maar ook zeker van hoe 
goed er, zelfs in de microfoon, meegezongen werd! Een traktatie was daarom wel 
op z'n plek... Aan een van onze leden heeft de sint zelfs een certificaat uitgereikt, 
Freek de Wit heeft 375 kilometer gezwommen!

Zwemvereniging Revak Nuenen helpt al ruim 40 jaar mensen met een lichamelij-
ke of geestelijke handicap, of mensen die op doktersadvies moeten revalideren, 
met zwemmen in warm water. Hierbij staan wekelijks vele vrijwilligers klaar om 
de leden van de Revak één op één te begeleiden. Op woensdagavond en donder-
dagochtend staan we voor u klaar in De Drietip!

De vorige eeuw herleeft in Café Schafrath

Leonie en Twan met de felbevochten trofee.

Baccara, Bucks Fizz, The Jackson five 
en zelfs Maywood, allemaal kwamen ze 
zaterdagavond voorbij op de grote vi-
deoschermen in Café Schafrath, waar 
Guido van de Goor van Van De Goor 
Events ze draaide op de inmiddels tra-
ditionele TopPop-avond. De gemiddel-
de leeftijd in de volledig volgelopen 
kroeg was dik boven de veertig, dus het 
feest van herkenning op deze weer zeer 
geslaagde avond was erg groot. Er werd 
flink gedanst en meegezongen en voor 
de organisatoren van de avond werd 
het een hele kluif uit alle fanatieke dan-
sers er acht te nomineren (vier mannen 
en vier vrouwen) voor de Penny de Ja-
ger wisseltrofee. Uiteindelijk werden, 
na een stevige battle Twan van Veggel 
en Leonie van Hoof beiden tot win-
naars uitgeroepen. Zij nemen de trofee 
mee naar huis, wetende dat ze er vol-
gend jaar hard voor moeten vechten 
om hem te kunnen behouden.

‘De verborgen kracht’,  
het levensverhaal van 
Ab Domstorff
Nederlands-Indië verhalen zijn afgelo-
pen jaar veel in de publiciteit geweest. 
Er zijn diverse boeken verschenen over 
de ervaringen van slachtoffers in oor-
logstijd in Japanse kampen. Vorige 
week is een nieuw boek verschenen, het 
levensverhaal van Ab. Een persoonlijk 
en bewogen verhaal over een 86-jarige 
man die in Nederlands-Indië is geboren 
uit Nederlandse ouders en wiens geluk-
kige jeugd wreed werd verstoord door 
de oorlog. Een verhaal in twee delen 
over het Japanse interneringskamp, 
liefde, geluk, geloof, erkenning en de 
(wils)kracht om te (over)leven. Deel 1 is 
net uit, deel 2 volgt komende winter. 
Als deze generatie overlijdt, gaan de 
herinneringen verloren. Over de oor-
log in Nederlands-Indië is nauwelijks 
gesproken. Dat was voor de slachtof-
fers te onveilig. Nu hun levenseinde 
nadert hebben ze niets meer te verlie-
zen. Integendeel. Ze voelen zich geroe-
pen om hun verhaal te vertellen en in 
de openbaarheid te treden. Dat heb-
ben ze 60, 70 jaar lang niet gedurfd. 
Het moment is aangebroken dat er ge-
heeld en verzoend kan en mag worden. 
Het is tijd om een einde te maken aan 
het stille leed. Het is tijd voor erken-
ning. De bedoeling van Ab’s verhaal is 
dan ook de stilte te verbreken en de 
verhalen door te geven. 

Beide delen zijn te bestellen bij Nannie 
van den Eijnden via www.laprospettiva.nl 
voor € 25,- per stuk. 

 I.v.m. Kerstavond en 
Oudjaarsdag verschijnt 

ROND DE LINDE 
in beide weken op 

woensdag 
23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel 
en advertenties is

maandag voor 12.00 uur.
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Kerst op Zorgboerderij    
De Krakenburg
Op vrijdag 11 december jl. troffen de begeleiders Gerty, Mimi en Ton samen 
met een groep kinderen de voorbereidingen voor de opening van de leven-
de kerststal. Poppen werden aangekleed. Buiten werd de kerstverlichting 
opgehangen. De kinderen konden in een ontspannen sfeer zelf aangeven 
welke taken ze wilden doen. 

De officiële opening van de kerststal is 
op zondag 20 december om 13.30 uur 
door pater Pushparaj van de parochie 
Son en Breugel. Deze opening is spe-
ciaal voor de 40 deelnemers van de 
zorgboerderij en hun ouders. Zij gaan 
het kerstverhaal spelen. 
Vanaf 14.30 uur zijn belangstellenden 
welkom om de herberg en kerststal te 
bewonderen. Er is glühwein, beschuit 
met muisjes, een verhaal door herber-
gier Jac Coolen en live muziek van co-
verband Klick met hits uit de jaren 
60,70 en 80 en van de band Jazzy Vibes 
in Brasil. De entree is gratis en het pro-
gramma duurt tot ongeveer 18.00 uur. 

Zorgboerderij De Krakenburg, 
Olen 50 Nuenen www.krakenburg.nl

PS: Deelnemer Marco nodigt speciaal 
via dit bericht in deze krant de burge-
meester uit om naar de kerststal te ko-
men en een toespraak te houden. 

Gezocht: 
Opslagplaats 
Stichting SPEK
Wie o wie heeft er toevallig een opslag-
ruimte vrij, of wil er een stuk van zijn 
schuur/stal/loods beschikbaar stellen 
voor Stichting SPEK? Wegens de toe-
name van het aantal spullen dat door 
de Nuenense gemeenschap beschik-
baar is gesteld aan Stichting SPEK is 
hun huidige opslagplaats te klein ge-
worden. U zou hen er een enorm ple-
zier mee doen. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Sjors Driessen via stich-
tingspek@outlook.com. Voor meer in-
formatie kijk gerust eens op www.
stichting-spek.nl

  
 

Kerst op zorgboerderij 
de Krakenburg 

 Op zondag 20 december om 13.30 uur  
 wordt de levende kerststal officieel  
 geopend door Pater Pushparaj.  
 De opening is speciaal voor de  
 deelnemers van de zorgboerderij. 

     M.m.v. W’an Klank! 
 Vanaf 14.30 uur kunnen  
 belangstellenden onze kerststal  
 komen  bewonderen! In de herberg  
 is live muziek met o.a. coverband  Klick  met hits uit de jaren 60,70,80,   
 de herbergier en Jazzy Vibes in Brasil. 
      
  
 

 
 

 
 

De Krakenburg 
Olen 50, Nuenen 
Entree: Gratis 

Moeder van een kind met Duchenne (Cody Stavorinus)  
gaat inpakken voor Duchenne

Inpakactie voor Duchenne
Duchenne is een zeer progressieve spierziekte die voornamelijk bij jongens 
voorkomt. Het is een afwijking in het gen. Deze kinderen missen het dystro-
fine-eiwit om de spieren in conditie te houden. Aantasting van spieren is bij-
voorbeeld spierpijn. Bij gezonde mensen herstellen de spieren maar bij 
Duchenne kinderen betekent dit gewoon spierafbraak.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

 

Voor de Kerst
nog mooi zijn

met korting 
op Jassen-Vesten-Pullovers 

enz.
Zerres + Michelle pantalons

1/2 prijs + € 5,-

*iedere maandag
vanaf 11.00 uur open

Hart en longen zijn ook spieren en de-
ze worden op den duur ook aangetast 
zodat de gemiddelde leeftijd van een 
Duchenne 35 jaar is bij een ‘goede ge-
zondheid’. Een longontsteking op jon-
ge leeftijd kan al fataal zijn. Om nog 
meer onderzoek naar Duchenne te 
kunnen doen is er geld nodig en in het 
kader daarvan is deze actie bedoeld. U 
kunt uw kerst of verjaardagscadeau la-
ten inpakken in het kernkwartier ter 
hoogte van DA drogist Noordveld. Het 
enige wat er gevraagd wordt, is om een 
donatie te doen in de bus voor het Du-
chenne Parent Project.
Hebt u niets in te pakken maar wilt u 

meer over Duchenne weten of hebt u 
ideeën voor een leuke actie, kom ge-
rust langs de inpakstand.
Het motto van de Duchenne Heroes 
is.......’We trappen Duchenne de wereld 
uit!’ Ons motto is......... ‘We pakken 
Duchenne in!’

U bent welkom in het Kernkwartier op 
zaterdag 19 december en zondag 20 
december, maandag 21 december tot 
en met woensdag 23 december om uw 
kadootje te laten inpakken. 
Kijk ook eens op www.duchenne.nl of 
voor MTBers op www.duchenne-
heroes.nl en www.codystavorinus.nl

Wensen uit de buurt 
in Albert Heijn 
wensboom
Iedereen verdient een kerst om nooit 
te vergeten. Daarom hebben Albert 
Heijn Parkstraat en Albert Heijn Hoge 
Brake een kerstwensboom. Met een 
speciale wenskaart kunnen klanten 
buurtgenoten, vrienden of familie in 
het zonnetje zetten. Door een wens-
kaart in te vullen en op te hangen in de 
wensboom in de winkel. Beide Albert 
Heijn-winkels kiezen de drie mooiste 
wensen eruit, zij verdienen een bood-
schappenpakket t.w.v. € 25,-.

Boodschappenpakket voor mooiste 
wensen
Supermarktmanagers Bart Swinkels 
en Maurice Creemers: “We kennen al-
lemaal wel iemand die we een hart on-
der de riem willen steken. Omdat hij of 
zij het dit jaar niet gemakkelijk heeft 
gehad. Of omdat je trots bent dat hij of 
zij zoveel betekent voor jou of voor de 
buurt. Uit alle wenskaarten kiezen we 
de drie mooiste wensen uit. Deze men-
sen ontvangen op woensdagavond 23 
december een Albert Heijn bood-
schappenpakket t.w.v. € 25,-.”

Alles voor een kerst om nooit te 
vergeten
Alle medewerkers van Albert Heijn 
Nuenen zijn er klaar voor om klanten 
een onvergetelijke kerst te bezorgen. 
De winkel is prachtig versierd en er ligt 
een verrassend assortiment met meer 
dan tweehonderd feestfavorieten in de 
winkel. Ook ligt de jaarlijkse kerstedi-
tie van Allerhande klaar om gratis te 
worden afgehaald. 

 

Kerstconcert & more 2015
Weverkeshof prijst zich wederom gelukkig om voor een optreden tijdens 
kerstconcert & more zangeres Elke Wichers, die met diverse bands optreedt, te 
mogen binnenhalen. Elke komt deze keer met de band OVERZEE. Zij brengen 
een mix van lieve verstilde eigen Nederlandstalige liedjes en krachtige swin-
gende nummers van o.a. Jacques Brell.

Daarnaast treedt zij op met Teo van de 
band Overzee en een gelegenheidsfor-
matie met een aantal min of meer pro-
minente Nuenenaren o.a. Kees van 
Capelle, Karel Werschkull, Martin 
Bergmeijer e.a. Zij spelen voor u we-
reld kerstnummers. Om de kerstsfeer 
nog verder te verhogen zijn er Vlaamse 
kerstgedichten van Leo. Het belooft 
gezellig te worden.

Weverkeshof en de musici verwelko-
men u graag zondagmiddag 20 decem-
ber en hopen u een warm gevoel mee 
te kunnen geven.

Kom tijdig want vol is vol. Zondag-
middag 20 december 14.00 vrij entree. 
Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen. 
Hugo van Berckellaan 5, Nuenen. 
www.weverkeshof.nl

Tonpraten Road van Zatterdag
Zaterdagavond 12 december hield de Raod van Zatterdag haar jaarlijkse 
tonpRAODavond. Deze keer echter in een ander, de Raod passend, jasje ge-
stoken. Onder het motto 'Aan Taofel Met' werd gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheden van hun residentie Restaurant Goesting aan het Park. Er was 
gekozen voor een all inclusive Carnavaleske Dinershow.

Het aangeboden entertainmentmenu: 
Duo Vreemd uit Nederwetten en de 
tonpraters Jasper van Gerwen, Frank 
Schrijen en Boy Jansen. Het avondvul-
lende programma, met driegangen 
menu stelde de gasten dan ook niet te-
leur. Een avond waarop samen werd 
gegeten, gedronken en gezongen en 
vooral ook waar samen werd gelachen.

Eerste burger als Twaalfde Man
Je zult maar moeten onderduiken als eerste burger. Dan ben je blij om als 
Twaalfde Man opgesteld te worden als je clubje tegen de Russen voetbalt. 
Dat overkwam de oud-burgemeester van Helmond, Fons Jacobs. Dat onder-
duiken had te maken met bedreigingen en Fons is inmiddels opgevolgd 
door Elly Blanksma, de eerste vrouw als burgervader in Helmond. Fons Ja-
cobs is content dat hij als fervent roodwit-supporter als Twaalfde Man in 
Eindhoven achter PSV kan gaan staan. Dat doet hij met tienduizenden ande-
re supporters, samen met de fanatiekste PSV-supporter Rob van Gijzel en 
die is weer burgemeester van Eindhoven. 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Spannend was het in het PSV-stadion, 
waar de roodwitten de Russen met lege 
handen naar huis stuurden. De derde 
thuiszege in de Champions League in 
successie. Het dreigde nog bijna fout te 
gaan, toen de Spaanse scheids een on-
terechte strafschop toekende en 0-1 op 
het scorebord verscheen. De Twaalfde 
Man met voorzanger Fons Jacobs zette 
enkele slogans in. ‘Hij is een vriend van 
Poetin’ en ‘Uuu Eee Faa Maffia, UEFA 
Maffia’ en dat verstond die Spanjaard. 
Dat zingen duurde maar enkele minu-
ten. Luuk de Jong scoorde de gelijk-
maker en Davy Pröpper zette PSV op 
2-1. In de achtste finale krijgt Atletico 
Madrid PSV als tegenstander. Met als 
motto ‘Eendracht maakt macht’ is veel 
mogelijk.

Even nog terug naar Helmond, want 
daar komt nog meer goeds vandaan. 
De Automotive Campus, Marjan van 
Loon, de nieuwe topvrouw bij Shell 
Nederland, Berry van Aerle & Willy van 
der Kuijlen, TU/e-hoogleraar Maarten 
Steinbuch en beeldend kunstenaar 
Bert Loerakker. 

Even terug naar Gerwen. Daar blijft 
het goed toeven, ook in het nieuwe 
jaar. Zo beleeft de Ronde van Gerwen 
met Pasen de Gouden editie en dat 
belooft een sportief paasweekeinde 

te worden om in te lijsten. Meteen na 
Nieuwjaarsdag viert het gezelligste 
café van Gerwen het koperen jubi-
leum met ‘de Stam’ als naam. Noteer 
dus in uw nieuwe agenda zaterdag 2 
januari voor 12,5 jaar de Stam en het 
paasweekeinde 26-28 maart voor vijf-
tig jaar Ronde van Gerwen. 

Ik zie nu pas dat ik mijn vijftigste co-
lumn van 2015 bijna kan afronden. 
Beste lezers, het is mooi geweest, ik 
ga stoppen met mijn wekelijkse co-
lumn. Het kost flink wat transpiratie 
om elke week een foto met tekst te 
combineren, zeker als de inspiratie 
ontbreekt. Gelukkig kan ik deze 
maand nog twee columns maken. 
Wordt vervolgd volgende week……



Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

Wendy Kids

   
 logo Wendy kids 
18-10-2015

WENDYWENDY
Vincent van Goghstraat 2d  Nuenen

OPENING
Vincent van Goghstraat 2d, Nuenen 

10% KORTING 
op de gehele collectie
Name-It • Tumble ’n Dry • Flo • Feetje • Sturdy • Jubel

Zaterdag 19 dec. 10.00 - 17.00 uur
Zondag 20 dec. 12.00 - 17.00 uur

In oktober van dit jaar zijn wij gestart met de reconstructi e 
van de Europalaan in Nuenen. Nu de werkzaamheden in 
volle gang zijn, informeren wij u graag over de aankomende 
werkzaamheden. “Wat is Rasenberg Wegenbouw nu eigenlijk 
aan het doen?”, “wat staat mij de komende ti jd te wachten?”. 
Vragen die wij regelmati g ontvangen. In deze nieuwsbrief 
nemen wij u verder mee in onze werkzaamheden in het 
eerste kwartaal van 2016. 

Reconstructi e Europalaan Nuenen

Een korte terugblik wat al is gedaan
Eind oktober zijn wij van start gegaan met de werkzaamheden aan het 
noordelijke fi etspad. We hebben enkele dagen gefreesd om het asfalt 
te verwijderen, waarna kabels en leidingen zijn verlegd. Vervolgens is 
gestart met het aanleggen van riolering, het graven van nieuwe sloten 
en aanbrengen van het zand en puin om daarop het nieuwe fi etspad 
te kunnen realiseren. De nieuwe asfaltverharding is in december 
aangebracht, waarmee het toekomsti ge fi etspad gereed is voor de 
volgende werkfase.  

Wat kunt u de komende ti jd verwachten
Vanaf 4 januari a.s. starten wij met de vervolgfase. Tot half april zijn 
we bezig met de werk zaamheden op de hoofdrijbanen tussen de 
Geldropsedijk en de gemeentegrens met Eindhoven. Daarbij blijft  de 
kruising van de Geldropsedijk open. De werkzaamheden bestaan in 
hoofdzaak uit het aanleggen van de toekomsti ge hoofdrijbanen, een 
busbaan en de realisati e van verkeerspleinen. 

Tijdens de werkzaamheden zijn de verkeersstromen tussen de 
gemeentegrens Eindhoven en Geldropsedijk als volgt geregeld:
   Verkeer richti ng Eindhoven gaat over het toekomsti ge fi etspad/de 

parallelweg rijden (deel waar momenteel wordt gewerkt);
       Verkeer komend vanaf Eindhoven gaat op de rechterrijbaan rijden 

en maakt gebruik van de ti jdelijke rijstroken bij de kruisingen;
       Fietsverkeer blijft  op de huidige locati e in twee richti ngen op het 

zuidelijke fi etspad rijden.
In opdracht van de Gemeente Nuenen Onderdeel vanCOLOFON

Teksten:   Rasenberg Wegenbouw b.v.
Verspreiding: Eenmalig huis-aan-huis, 
vervolgens op verzoek per e-mail of per post. 
E-mail:  vragen over deze brief kunt u stellen via 
europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl

Met welke gevolgen voor het weggebruik moet u rekening houden?
Via de genoemde verkeersstromen, blijft  het mogelijk om de Europalaan in twee richti ngen te blijven gebruiken. 
Oversteken van de Europalaan door voetgangers, fi ets- en gemotoriseerd verkeer vanaf zijwegen in dit traject is ti jdens 
deze fase niet mogelijk. Gevolgen daarvan:
1.  De bushalteplaats bij de Vorsterdijk komt in overleg met busdienst Hermes aan beide zijden vanaf 4 januari 2016 

permanent te vervallen. In juni 2016 komen er nieuwe halteplaatsen bij het tankstati on. Tot die ti jd kunt u gebruik 
maken van de eerstvolgende haltes Panakkers (Nuenen) en Eckartdal (Eindhoven). 

2.  Verkeer komend vanaf zijstraten van de Europalaan kan in deze fase alleen rechtsaf draaien. Moet u de andere kant 
op rijden? We brengen ti jdelijke keervoorzieningen aan om keren voor autoverkeer mogelijk te maken. Tijdelijke 
bebording wijst de locati e van deze keervoorzieningen aan. De locati e van de keervoorzieningen wisselt ti jdens de 
werkzaamheden. 

3.  Er is geen overstekend fi etsverkeer mogelijk tussen de gemeentegrens Eindhoven en de Panakkers. U kunt met de 
fi ets oversteken bij de Geldropsedijk met behulp van verkeerslichten. Bij de Geldropsedijk wordt voorzien in een 
fi etsverzamelplaats voor scholieren welke door bebording wordt aangegeven. 

4.  De doorgaande route op de Europalaan gaat in deze fase slingeren ter hoogte van de kruisingen bij Nuenen-West, 
Pinckart en Geldropsedijk.

Samen maken we het veiliger!
Wij ervaren dat de meeste weggebruikers zich netjes gedragen. Hiervoor onze dank, aangezien alle weggebruikers en 
onze medewerkers na hun werkdag daardoor weer veilig naar huis kunnen. Toch blijft  veilig handelen en werken voor ons 
conti nu punt van aandacht. Vanuit diverse meldingen komen twee risicovolle situati es met regelmaat naar voren, die wij 
graag met u willen delen:

Even uitvoegen
Autoverkeer rijdt met grote regelmaat direct van de hoofdrijbaan via de smalle groenstrook naar de parallelweg bij 
Nuenen-West. Naast het feit dat deze handeling verkeerstechnisch niet is toegestaan, leidt dit ook regelmati g tot onveilige 
situati es voor fi etsende scholieren (bijna-ongelukken) en daarmee terechte zorgen en klachten van bezorgde ouders. Wij 
willen u als weggebruiker daarom vragen om gebruik te maken van de daarvoor beschikbare toegangswegen naar deze 
parallelweg. 

“Kan ’t nog sneller?”
Daarnaast krijgen wij regelmati g meldingen van fi etsers dat de maximale snelheid bij de werkzaamheden ruimschoots 
wordt overschreden. Wij willen u vragen om een gepaste snelheid te hanteren als u langs de werkzaamheden rijdt. Wees 
u ervan bewust dat er regelmati g snelheidscontroles plaatsvinden op het traject, voor uw eigen veiligheid en die van
medeweggebruikers en onze werknemers.

Vragen en contact
Contact met onze omgevingsmanager
Er komen regelmati g vragen over de werkzaamheden binnen bij de Gemeente Nuenen. Gelieve uw vragen, 
opmerkingen of klachten direct op te nemen met de omgevingsmanager van Rasenberg Infra. Wij kunnen uw vragen 
dan zo snel mogelijk beantwoorden. Hij is als volgt bereikbaar:
 Telefoonnummer ti jdens werkuren: 06 - 819 567 09
 E-mailadres: europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl
  Inloopmoment: iedere donderdag in het infocentrum tussen 9.00 – 16.00 uur,  adres Berg 47 in Nuenen

 De bushalteplaats bij de Vor-
sterdijk komt in overleg met 
busdienst Hermes aan beide 
zijden vanaf 4 januari 2016 
permanent te vervallen.

 Bij de Geldropsedijk wordt 
voorzien in een fi etsverzamel-
plaats voor scholieren welke 
door bebording wordt aange-
geven. 

LET OP:

www.rasenberginfra.nl/projecten
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Kerstconcert in Sint Servatiuskerk 
Op zondag 20 december houdt Primavera een concert in kerstsfeer. Het con-
cert vindt plaats in de Sint Servatiuskerk in Lieshout en begint om 14.00 uur. 

Primavera is een koor dat bestaat uit 
ruim veertig enthousiaste vrouwen en 
mannen. Ze zingen in vier partijen, so-
praan, alt, tenor en bas. Het repertoire 
bestaat uit popsongs, musicalliedjes, 
evergreens, volksliedjes en ballades. 
Primavera zingt a capella. Ze willen u 
graag laten genieten van een selectie 
uit hun kerstrepertoire. Daarnaast zul-
len ze ook enkele andere nummers 
zingen. Laat u verrassen!

Vorig jaar hadden ze Neeltje van Doo-
re uitgenodigd om het concert op te 
luisteren. In verband met het grote 
succes zijn ze erg blij dat ze dit jaar 
weer van de partij is.
Neeltje is afgestudeerd als Master in 
klassiek muziektheater aan het conser-
vatorium in Tilburg. Hiervoor heeft ze 
ook gestudeerd aan de MusicAllFacto-
ry en heeft ze de opleiding Docent Mu-
ziek afgerond. Tijdens haar opleiding 
heeft ze aan vele producties deelgeno-

men als solist en ensemblelid, waaron-
der ‘Moulin Rouge’, de musical ‘Mo-
zart’ en ‘Die Schöpfung’ van Haydn. 
Als actrice speelde ze o.a. in ‘Adel 
Blank’,‘The Witches of Eastwick’ en in 
educatieve voorstellingen van Helder 
Theater. Voor meer info kijk op:
www.neeltjevandoore.com

Dit jaar hebben ze ook een band uit 
Lieshout, genaamd ‘Alive@nine’, uitge-
nodigd om deel te nemen aan ons con-
cert. Alive@nine is een elfkoppige 
Lieshoutse band met blazerssectie. 
Het gevarieerde repertoire wordt ge-
kenmerkt door swingende blazersar-
rangementen en meerstemmige zang.
Alive@nine speelt o.a. muziek van De 
Dijk, Ilse De Lange, Stevie Wonder, Joe 
Jackson, Goede Doel, enz. Overigens, 
de naam Alive@nine is ontstaan door-
dat de repetities in het begin om 19.30 
uur begonnen, maar dat ze om 21.00 
uur pas echt begonnen!

Succesvolle kerstviering 
Zonnebloem afdeling Nuenen
De jaarlijkse terugkeer van de kerstviering van de Zonnebloem afdeling 
Nuenen voor haar gasten en vrijwilligers was ook dit jaar weer een enorm 
succes. De kerstviering was gepland van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Er was een grote opkomst. Voor 13.00 
uur was iedereen gearriveerd en na het 
openingswoordje door de voorzitter 
Yvonne Onstenk, konden de gasten gaan 
genieten van een heerlijke lunch ver-
zorgd door het personeel van Feest Cen-
trum Berkenbosch. Na de lunch arri-
veerde het dames koor Nuenens Vocaal 
Ensemble (Sirin). Zij zongen o.a. kerst- 
en andere liederen uit hun mooie reper-
toire. De gasten zaten echt te genieten.
Na de pauze las een van de vrijwilligers 
een prachtig kerstverhaal voor. Ook 
hier genoot men van. Er was nog een 
tweede optreden door het dameskoor 
Sirin met daarbij zeer bekende kerst-
liederen en de meeste gasten zongen 
zachtjes mee.

De middag werd afgesloten met een 
lekker drankje en een hapje terwijl de 
gasten nog heerlijk even bij konden 
praten.
Er waren vele complimentjes voor de-
ze goed verzorgde en vooral sfeervolle 
kerstmiddag. Men eindigde met een 
daverend applaus voor het personeel 
van Feest Centrum Berkenbosch, het 
dames koor Sirin, de verteller van het 
kerstverhaal en natuurlijk voor alle 
vrijwilligers die weer de hele middag 
hun best hadden gedaan om het alle 
gasten naar hun zin te maken. 
Er werd door de Zonnebloem nog een 
kleine kerstattentie overhandigd, waar-
na de gasten zeer te vrede huiswaarts 
keerden. 

Sfeervolle kerstviering van de Zonnebloem (foto Petra van Laarhoven).

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

 Lichtpuntje in deze donkere dagen.
Terwijl de wereld om ons heen steeds grimmiger en gevaarlijker wordt, maken 
wij ons langzaam op voor de naderende feestdagen. Tijd om terug te blikken en 
vooruit te kijken, in afwachting van het nieuwe jaar.

De wereld in brand
2015 was een veelbewogen jaar, 
waarin de wereld geen rust meer 
kende. Veelbesproken gevechtsvlieg-
tuigen in de lucht in verre landen, 
waarvan de consequenties ons ook 
raken. Eindeloze stromen van mensen  
op de vlucht voor de verschrikkingen 
in hun land. Demonstraties van bur-
gers die hen welkom heetten of juist 
de toegang tot hun land, stad of 
dorp wilden ontzeggen. Bomaansla-
gen, preventieve ontruimingen, een 
belegerde hoofdstad en een neer-
gehaald gevechtsvliegtuig, wat de 
spanning nog meer doet toenemen. 
De wereld staat in brand. En wij ma-
ken ons op voor de feestdagen tij-
dens deze zeer donkere dagen.

Feestdagen
Het klinkt wellicht vreemd maar deze 
dagen komen volgens ons als geroe-
pen. Hopelijk kan de sfeer van Kerst 
onze gedachten even verzetten, ons 
hart weer enigszins verwarmen en 
ons saamhorigheidsgevoel vergroten. 
Samen met onze geliefden in alle rust 
stilstaan bij alles wat ons raakt, in 
een sfeer van licht en warmte.

Medeleven
Als nabestaande voelt u tijdens deze 

dagen de schrijnende pijn van het 
grote gemis van uw dierbare mis-
schien nog wel meer. Wij hopen 
van harte dat het medeleven dat u 
mocht ervaren tijdens het afscheid 
nog altijd voortduurt. Aandacht en 
medeleven kunnen u houvast geven 
bij de verwerking van uw verdriet, 
waardoor de pijn van het verlies en 
gemis gaandeweg kan worden over-
vleugeld door mooie, hartverwar-
mende herinneringen.

Lichtpuntje in donkere dagen
Wij wensen dat uw feestdagen met 
uw geliefden een lichtpuntje mogen  
zijn in deze donkere dagen, die u 
warmte en troost bieden. Een licht-
puntje dat zal aanwakkeren tot 
een vredesvuur, waaraan steeds 
meer mensen zich kunnen warmen,  
in een wereld waar verdraagzaamheid  
en vrede de toon zetten. Wij wensen 
u van harte vredige feestdagen toe.

De Zonnebloem    
feliciteert haar Jubilarissen
De Zonnebloem Nuenen heeft afgelopen vrijdag in de KBO ruimte van Het 
Klooster de laatste ledenvergadering van het jaar gehad. Er was gerekend op 
een grote opkomst. In deze ledenvergadering werd gezamenlijk stilgestaan 
bij 3 vrijwilligers, Coleta Bekkers, Theo Klokgieters en Chrisje van de Laar. 

In de afgelopen 10 jaar hebben deze vrij-
willigers belangeloos, vorm en inhoud 
gegeven aan het vrijwilligerswerk. Ze 
hebben liefdevol voor de Zonnebloem 
gasten gezorgd en in die zin is hun bij-
drage en betrokkenheid erg gewaar-
deerd. Voor deze prestatie werden ze ge-
huldigd door voorzitter Yvonne On-
stenk. Ze ontvingen een grote bos 
bloemen met een zilveren speld en oor-
konde die staat voor 10 jaar vrijwilligers-
werk bij de Zonnebloem. Chrisje van de 
Laar kon wegens omstandigheden niet 

komen maar is thuis bezocht door Ria 
Hoefnagels van bezoekwerk. Ook Bertie 
van de Pas is bezocht. Zij kreeg een gou-
den speld die staat voor 25 jaar vrijwilli-
gers werk. Zij bezocht vele gasten, ver-
zorgde de post en was lange tijd wijk-
hoofd. Deze kanjers zijn terecht in het 
zonnetje gezet. Ze hebben vele steentjes 
bijgedragen aan een zorgzame samenle-
ving door regelmatig de gasten te bezoe-
ken. De Zonnebloem wil de vrijwilligers 
de erkenning en de aandacht geven die 
ze verdienen. Van Harte Gefeliciteerd.

Voorzitter Yvonne Onstenk huldigt de jubilarissen Theo Klokgieters en Coleta Bekkers.
(foto Petra van Laarhoven)

WeHelpen
Bent u op zoek naar hulp in alle-
daagse zaken of wilt u aangeven dat 
u best een keer iemand een handje 
wilt helpen met bijvoorbeeld de 
hond uitlaten? WeHelpen is een 
platform om mensen met elkaar in 
contact te laten komen die hulp no-
dig hebben en hulp kunnen geven. 

Er kan worden aangeven waar u hulp bij 
kunt gebruiken, zoals het boodschap-
pen doen als u wat minder goed te been 
bent of er kan samen met bekenden via 
de website worden gezorgd voor een an-
der. De wekelijkse zorg kan via de aan-
gemaakte groep duidelijk worden ge-
pland en worden bijgehouden. Op deze 
manier proberen ‘we helpen’ weer van-
zelfsprekend te maken binnen Nuenen 
en mensen te motiveren elkaar vaker op 
te zoeken en te helpen.

Een account aanmaken is gemakkelijk: 
je hebt alleen een e-mailadres nodig, 
waarna je een aantal gegevens invult 
over jezelf. Aanmelden via Facebook is 
ook mogelijk.
Daarna kun je meteen gaan helpen of 
om hulp vragen. Surf naar www.wehel-
pen.nl/aanmelden-fontysteam3.
Bron: WeHelpen.nl

Kerststukjes 
maken met   
WLG in den Heuvel 
Voorafgaand aan de kerst worden tij-
dens de Inloop van WLG ook dit jaar 
op maandag 21 december vanaf 13.30 
uur weer kerststukjes gemaakt. Wie 
eraan mee wil doen is welkom. Neem 
materiaal mee dat nodig is, zoals tak-
ken, mos, een bakje, plankje, schotel-
tje, (snoei-) schaar, binddraad of lijm 
etc. Voor alle zekerheid is er wel wat 
groen en oase voorradig. Er is koffie of 
thee en de middag wordt opgeluisterd 
met (kerst-) muziek door Martin Berg-
meijer en Kees van Cappellen.

Voor meer informatie, tel. 06-41102625, 
mail: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com of kom naar de Inloop gaan 
op maandagen. Verder zie www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl. Op 28 de-
cember is er een Jaarwisselingsontmoe-
ting om 13.30 uur in den Heuvel.

Eerlijke vinder 
armband: 1000x 
bedankt, bedankt
Zondagmorgen na de H. Mis in de Cle-
menskerk deed ik nog een paar bood-
schappen bij Jumbo en toen ik thuis 
mijn jas uitdeed miste ik mijn arm-
band, een voor mij heel kostbare, met 
grote emotionele betekenis! Ik ging 
meteen naar de buren en de buurman 
bood meteen aan om even terug te 
wandelen. Tot aan de Jumbo niks ge-
vonden, dus ook even binnen zoeken. 
We keken blijkbaar nogal ontredderd, 
dus een van de medewerksters vroeg: 
“zoekt u iets.?” Ja dus….! “Ik zal ‘ns 
even kijken “ zei ze en na enkele ogen-
blikken kwam ze terug met mijn arm-
band. Wat was ik blij. Hij was gevon-
den door een mijnheer, die helaas al 
weer de winkel uit was. Ik zou nu zo 
heel erg graag deze heer persoonlijk 
willen bedanken, dus: lieve mijnheer: 
wilt u zich even melden op: tel. 06 
20235867 en per mail mag ook: van-
dinjos@upcmail.nl

‘Winterconcert in kerstsfeer’ 
door zanggroep New Balance
In aanloop naar de feestdagen zal zanggroep New Balance een ‘Wintercon-
cert in Kerstsfeer’ verzorgen op dinsdagavond 22 december. Dit concert 
vindt plaats in de Regenboogkerk, begint om 20.00 uur en duurt tot onge-
veer 22.00 uur. 

Vanaf 19.30 uur bent u van harte wel-
kom en is er koffie en thee. Het is een 
gevarieerd concert waarbij niet alleen 
kerstliederen, maar ook pop, medleys 
en ballads de revue passeren. Daar-
naast zullen er ook nog verschillende 
gasten het concert opluisteren. Janne-
ke en Geertje, de twee getalenteerde 
dochters van de dirigent Peter van 
Raak brengen een duet. Solisten uit ei-
gen gelederen en een combo uit Eind-
hoven zullen u tijdens dit Wintercon-

cert in de kerstsfeer brengen. 
De entree is gratis. Na afloop is er nog 
een gezellig samen zijn met de moge-
lijkheid tot het nuttigen van een drank-
je, waarvoor bonnen aldaar te koop 
zijn. De dames van het koor zorgen 
voor een hapje. Een vrijwillige bijdrage 
bij het verlaten van de kerk wordt zeer 
op prijs gesteld. Als het concert net 
zo’n groot succes wordt als vorig jaar, 
belooft het een fantastische avond te 
worden.

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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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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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.

 PUZZELHOEKWeek 51

3 6
9 3

4 1 9
8 9 3
7 1 8

4 2
5 4 1
7 2

3 8 7 5

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 neerslag 6 richtingwijzer 11 knokploeg 12 Franse kaassoort 
13 vreemd 14 per persoon 16 riv. in Frankrijk 18 pl. in Gelderland 
20 land in Afrika 22 riv. in Italië 23 gelaatskleur 25 telwoord 26 deel v.h. hoofd 
27 opperwezen 28 soort zeil 30 Europeaan 31 deel v.e. trap 33 Russisch 
heerser 35 aan zee 36 titel 38 gloed 41 voordat 45 Turks bevelhebber 47 zot 
48 Europeaan 49 domoor 51 schaaldier 53 muziekinstrument 55 afgezant 
56 partij in een geding 58 watering 59 pleger 60 voorzetsel 
61 Europese hoofdstad 63 vorstentitel 65 luitenant 66 staartster 67 medemens.

Verticaal: 1 zaadje 2 riv. in Spanje 3 roem 4 bolgewas 5 overvloed 
6 schaaldier 7 onder andere 8 tam 9 schik 10 wapen 11 cliënt 15 kledingstuk 
17 schrijfvloeistof 19 lidwoord 21 inwendig orgaan 23 offerte 24 Grieks eiland 
27 autoriteit 29 broodje 32 moerasvogel 34 vlaktemaat 37 vuurpijl 
38 ijzervlechtwerk 39 Ned. voetbalclub 40 geraamte 41 uitsluitend 
42 pausennaam 43 kleur 44 erwtensoep 46 Europeaan 50 man van adel 
52 wegkant 54 Frans lidwoord 55 nors 57 strafwerktuig 59 projectieplaatje 
62 pers. vnw. 64 familielid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

H A A S T I G T O E N D R A

U S I R E O B E R K

I A M E R G E T R E T T

D A M E E S P O A R E

N Y D P I P E T O O I

B H E V A A R I F M E

A A L I N V A S I E O E N

N N F A N N E L S S G

G E L E I S E N E S T

E E D A E E N D F E L

P R A M B T S A U S R A

E C L O U R E E P A

N E D E R I G W A L N O O T

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

Oplossingen wk 50
R Z I T B K O R J A A L

E E E C E B E A G L E K

D A D U W I M E N Z K B

E E V D N M B R E I E N

O N T O E R E I K E N D

V H R R N R K K L A J T

P T E P N D E K K I N G

O N E I I R I P O Z L D

V E U E P O E U U E Y N

E T N O S A E B R S S A

R A E R E P A G U B O T

K L T G R I A L O P L S

ZIEKENBEZOEK

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.

AAGJE
BREED
EINDE
ENGEL
FACET
GAPEN
GOLIATHKEVER
KATVIS
MAHONIE
NATJE
NEGENTIG
OCTAAF
OFFSET
ONDENKBAAR
OPWACHTEN
PASTORIE
PORTAAL
RANDGEMEENTE
REVUE
START
TANGA
TARBOT
TENEUR
TEUGEL
UTRECHT
VOUWEN
ZEGGE

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

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 49, Dhr. R. Voorzaat, 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.

TOTALE INBOEDEL 
VERKOOP Wegens verhui-
zing. Van 10.00 - 14.00 uur op 
zaterdag 19 december. Schut-
terijakker 53.

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

TE KOOP: Kerstbomen 
Blauwspar en Nordmann 
van € 10,- tot € 20,-. Open-
haardhout Eiken € 65,- 
per m3. Ovengedroogd-
hout € 110,- per m3. Aan-
maakhoutjes, 3 zakjes 
€ 10,-. Biologische eie-
ren en aardappels € 0,60 
per kilo. Fam. van Baren, 
Boord 30 Nuenen. Tel: 
040-2836270.

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

OPENHAARD HOUT 
13 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

VERRASSING bij elke 
m3 droge eiken haardblok-
ken. Hooidonk 3 - Breugel 
Tel. 040 - 283 73 29.

OPENHAARDHOUT / 
KACHELHOUT  Droog/
gemengd. Nu KERST-
AANBIEDING € 37,50 
per m3. Van particulier (Ger-
wen). Tel. 06-53238197. 
Halen op afspraak. Ook per 
kruiwagen verkrijgbaar.

PIANOLESSEN IN 
NUENEN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040 - 2843533 
/06 - 23094787 of kijk op 
www.pianolesnuenen.nl

Berg 2 - 4 Nuenen   -   T. 040-2833708    -    E. info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

Nuenen, Opwett enseweg 125

Bouwkavel met bouwvergunning voor het 
bouwen van een karakteristi ek vrijstaand 
herenhuis (inhoud bedraagt circa 1.050 m3).

Het kavel is groot 595 m2 en is gelegen aan een 
doorgaande, levendige karakteristi eke straat, 
nabij uitvalswgen naar Eindhoven, Helmond en 
Geldrop en op korte afstand van de dorpskern van 
Nuenen.

Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

In de maand december diverse aanbiedingen in bruids-
mode en avond kleding.

0499-461346 • 0628828874
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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

Donderdag 17 december
9.30 uur Picasa fotobewerking

Computercafé Seniorweb, 
bibliotheek Nuenen

Donderdag 17 december
9.45 uur BOA inloopochtend

De Dassenburcht
Jacob Catsstraat 1-3 Nuenen

Donderdag 17 december
19.00 uur Ladies Night met Opvliegers

Theater Het Klooster

Donderdag 17 december
19.00 uur Kerstmusical 

St Jozefschool Nederwetten
20.00 uur opening van het kerstcafé 

in de Koppelaar

Donderdag 17 december
20.00 uur `Voel je Kerstvrouw´ ladiesnight

Café Ons Dorp

Vrijdag 18 december
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

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

Vrijdag 18 december
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 19 december
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, Lieshout

Zaterdag 19 t/m woensdag 23 december 
Inpakactie voor Duchenne

Winkelcentrum Kernkwartier

Vrijdag 18 december
Optreden operette-koor ‘Priamore’ 

Gasterij De Akkers Bakel

Zondag 20 december
12.00-17.00 uur 

Koopzondag Winkelhart van Nuenen 
Parkhof  Nuenen

Zaterdag 19 december
17.00-20.00 uur Levend Kerstverhaal

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 20 december  
14.00 uur Kerstconcert Parkblaozers 

Parkstraat Nuenen

Zaterdag 19 december
17.30-18.00 uur en 19.00-19.30 uur 

Keskedee Levend Kerstverhaal, 
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 20 december 
13.30 uur Opening kerststal
Zorgboerderij De Krakenburg

Olen 50, Nuenen

Zondag 20 december
14.00 uur Kerstconcert

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Zondag 20 december
14.00 uur Grandioze Seniorenmiddag 

bij Broakese zotten. Tent achter 
Hotel restaurant De Collse Hoeve, Nuenen

Zondag 20 december
14.00 uur Primavera 

Sint Servatiuskerk Lieshout

Zondag 20 december
14.00 uur Kerstconcert & more 2015
Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Zondag 20 december
14.30-16.30 uur Optreden 
A-Cappella koor ‘Midore’

Jo van Dijkhof

Zondag 20 december 
16.11 uur Pinsenwissel De Stemkes

Café de Stam in Gerwen. 

Maandag 21 december
13.30 uur Kerststukjes maken met WLG 

in den Heuvel, Gerwen

Maandag 21 december
13.30 uur Kerstmiddagconcert m.m.v.

De Vrolijke Samenzang en Vissersvrouwen-
koor de Walnoten. De Koppel 5, Nederwetten

Dinsdag 22 december
20.00 uur ‘Winterconcert in Kerstsfeer’ 

New Balance
de Regenboogkerk, Nuenen

Woensdag 23 december 
20.00 uur Gipsy Jazz 

met Paulus Schäfer Trio en Dominique Paats.  
Café de Stam, Gerwen

Vrijdag 25 december 
11.30 uur Het Nuenens Mannenkoor (NMK) 
tijdens de Hoogmis. H. Clemenskerk Nuenen

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 december 18.30 uur: Ab-
dijviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 20 december 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P Peters.

Misintenties
Zaterdag 19 december 18.30 uur: Le-
nard de Haas; Ernest de Haas; Wil de 
Haas; Gerard de Haas; Vader en Moe-
ke Janssen, kinderen, kleinkinderen en 
schoonzoon.
Zondag 20 december 11.00 uur: Noud 
van Rooij en Marie van Rooij-van de 
Kam; Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Petrus Bollen; Maria Peters-
Wernaart; Karel Smits; Hendrikus en 
Petronella Klomp-Relou en Peter; 
Henk Vrijaldenhoven; Martien de 
Groot; Tine van Lier-Vrijaldenhoven; 
ouders Vrijaldenhoven; ouders van 
Keulen; overleden familie IJzermans-
van den Eijnden; Ries Meulendijk en 
Anneke Meulendijk-Biemans; Ans 
Moors-Westerveld; Theo Kuijpers; 
Leo Verhappen; Barth Roovers; Her-
man Lutterman; Tiny van Grotel en 
Lies van Grotel-Verberne; Jan Bouw; 
Louis Klaversma (vanwege verjaardag).

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Wim 
Vermeulen, Rode Kruislaan 115. Wij 
wensen familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties 
Kees en Anna Verhagen-Schepers; 
Marietje van den Putte-Habraken na-
mens de buurt;
Piet Coolen; Cissy Rooijackers-Duijg-
huisen; Joost en Martha Rooij Rooijac-
kers-de Louw;
Overleden ouders en kinderen Sloots-
van Moorsel.

Mededeling
Komende zondag wordt weer de jaar-
lijkse adventsactie met extra collecte 
gehouden. Dit jaar voor het project 
Betlehem, werken aan wederzijds be-
grip. Nadere informatie is te vinden in 
de nieuwe Van Week tot Week.

Byzantijns kerstfeest 
in kapel Kronehoef
Op 25 december eerste kerstdag is 
de Byzantijnse Goddelijke Kerstlitur-
gie om 10.30 uur in de kapel van Kro-
nehoef, Kloosterstraat 23. De 
‘Gemeenschap van de Alheilige Moe-
der Gods Gruzinskaja’ draagt zorg 
voor de organisatie. Deze gemeen-
schap maakt deel uit van de Rooms-
Katholieke kerk van Nederland. 

Kerstmis is een van de grote christelij-
ke feesten, zowel in de westerse als de 
oosterse liturgie. Ook deze eerste 
kerstdag draagt nu nog de zuivere spi-
ritualiteit van de eerste Christenen van 
het Oost-Romeinse Keizerrijk. Ken-
merkend voor deze liturgie is de eer-
bied voor de hoge Heiligheid van de 
Heer. Na afloop van de liturgie is er 
een gezellige bijeenkomst in de kanti-
ne van Kronehoef. www.pokrof.nl 

Christian Science
Aanstaande zondag 20 december is 
het onderwerp van onze dienst: ‘Is het 
heelal, de mens inbegrepen, door 
atoomkracht ontwikkeld?’
De leidraad bij het uitwerken van dit 
thema is een tekst uit Mary Baker Eddy’s 
Wetenschap en Gezondheid met Sleutel 
tot de Heilige Schrift: ‘God schept en be-
stuurt het heelal, de mens inbegrepen. 
Het heelal is gevuld met geestelijke idee-
en, die Hij ontvouwt en zij gehoorzamen 
het Gemoed dat hen schept.’
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BTB)

Jocanto tijdens kerst
Tijdens kerstavond viert Jocanto graag 
met u de geboorte van Christus en de 
kracht van (Zijn) kwetsbaarheid tijdens 
de vieringen van 21.00 uur in de S. Cle-
menskerk in Gerwen en om 00.00 uur 
in de H. Clemenskerk in Nuenen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties
Toon en Lies van Erp-van de Rijt.

Mededelingen Er is een extra collecte 
voor de Adventsactie. Dit jaar voor het 
project Bethlehem, werken aan weder-
zijds begrip. We kunnen deze collecte 
van harte bij u aanbevelen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 20 december, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Dit is de 4e  zondag van de 
Advent, de weken op weg naar kerst. 
Medewerking aan deze dienst wordt 
verleend door vocaal ensemble Mar-
cando, o.l.v. Tom Suters. De kinderen 
gaan verder aan het adventsproject in 
de kindernevendienst. We collecteren 
voor een project van ZWO in Zambia. 
Na afloop ontmoeten we elkaar bij een 
kop koffie. Donderdag is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Zaterdag 19 
december wordt in dorpsboerderij 
‘Weverkeshof ’ het Levend Kerstver-
haal gespeeld. U bent welkom vanaf 
17.00 uur en om 20.00 uur start de 
laatste rondleiding. Verdere info: zie 
onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 17 december 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent.
Vrijdag 18 december 7.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag van de Advent. 
Zaterdag 19 december 8.30 uur H. 
Mis, Quatertemperdag van de Advent. 
Zondag 20 december 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 4de zondag van de Advent. 
Maandag 21 december 18.30 uur H. 
Mis, H. Thomas; gedachtenis van de 
Advent. 
Dinsdag 22 december 18.30 H. Mis 
van de Advent. 
Woensdag 23 december 7.15 uur H. 
Mis van de Advent. 

Maarten Splinter
 *21-12-’41 †29-10-2015

Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve woorden, alle kaarten, bloemen 
en telefoontjes die wij hebben ontvangen na het overlijden van Maarten. 
Wij voelen ons gesteund in een moeilijke tijd.

Marian Splinter-Kok
Annique & Tom
Jeanine & Job

 & kinderen

Luikse markt 
Op zondag 3 januari 2016 houdt tafel-
tennisvereniging ATTC'77 uit Aarle-
Rixtel haar jaarlijkse Luikse markt in de 
gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat. De 
entree bedraagt € 1,- per persoon en kin-
deren t/m 16 jaar hebben gratis toegang. 
De zaal is open van 11.00-15.00 uur.

Kom kijken bij het Levend Kerstverhaal
Zoals al eerder werd gemeld, zal op zaterdag 19 december het jaarlijkse Le-
vend Kerstverhaal worden gespeeld. Het terrein van dorpsboerderij ’Wever-
keshof’ is een uitgelezen locatie voor dit spel. We kunnen hier immers 
beschikken over echte schapen, echte stal en echte herberg: toch typisch 
elementen van het kerstverhaal.

Het spel is voor jong en oud. Daarom 
komen er hele gezinnen jaarlijks kij-
ken. In verband met de grote drukte is 
het aan te raden om met kinderen 
vroeg te komen: vanaf 17.00 uur.
Mensen zonder kinderen kunnen be-
ter wat later komen. Rond 20.00 uur 

start de laatste groep om een rondgang 
te maken. Wij hopen dat het weer dit 
jaar geen spelbreker zal zijn. Leuk als u 
komt kijken!
Locatie: dorpsboerderij ‘Weverkeshof ’, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen
Tijd: 17.00-20.00 uur. Tol: € 1,-
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Rikken bij de Supportersclub  
RKSV Nuenen 

Frits Rooijakkers 
voortreffelijk 
winnaar 9de 
speelronde
De basis voor de overwinning werd 
voor de pauze gelegd. Het was Frits 
Rooijakkers die al een tijdje ontbrak 
op de uitslagenlijst maar vrijdag 
meedogenloos toesloeg en met een 
score van 131 punten liet zien het 
spelletje niet verleerd te zijn. Met 
een riante voorsprong begon hij aan 
de tweede ronde en deze voorsprong 
ook na de pauze niet meer afstond 
en zo verdiend winnaar werd.

Voor de pauze was het Frits Rooijak-
kers die met een straatlengte voor-
sprong de leiding nam en met een sco-
re van 131 punten ruim aan kop ging, 
geholpen door een open solo slem (alle 
13 slagen halen) wat een score van 66 
punten opleverde. Na een korte onder-
breking en een nieuwe tafel indeling 
werd er door de deelnemers nog ver-
woede pogingen ondernomen om de 
eerste prijs mee naar huis te nemen. 
Vooral Bennie de Louw en de winnaar 
van vorige week Hans de Vries hadden 
lange tijd nog uitzicht om de leider in 
te halen maar tegen het einde bleken 
ook zij toch te kort te komen voor de 
eerste plaats en werden respectievelijk 
twee en drie in het klassement. In ver-
band met de feestdagen heeft de orga-
nisatie het prijzenpaket in de maand 
december met enkele extra prijzen 
aangepast.
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Hans de Vries.

Uitslag vrijdag 11 december 2015
 1 Frits Rooijakkers  131 punten
 2 Bennie de Louw  115 punten
 3 Hans de Vries   82 punten
 4 Narda Kuipers   73 punten
 5 Ad van Uden  71 punten
 6 Jan Bertelink  69 punten
 7 Cisca de Louw   65 punten
 8 Wil Marquenie   56 punten
 9 Gerard Sanders  52 punten
10 Henny van de Velden  29 punten

Vrijdag 18 december a.s. is de laatste 
rik avond van 2015 daarna gaan wij 
weer verder in het nieuwe jaar op vrij-
dag 8 januari 2016 met rikken bij de 
supportersclub RKSV Nuenen. De 
aanvang is 20.15 uur en ook dan is 
weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen. Zowel leden als niet le-
den, ervaren of onervaren, alle rikkers 
zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 18 december organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

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...

Muisarm (RSI) en mevrouw Teunissen
Mevrouw Teunissen (gefingeerde naam) is een moderne, intelligente en hard-
werkende vrouw en moeder. Ze was op weg naar de top binnen een over-
heidsorganisatie. Ware het niet dat een muisarm roet in het eten gooide….
 

In het begin was de pijn rond haar 
rechterelleboog nog wel te hebben 
geweest. Maar gaandeweg werden 
de pijnen steeds sterker tot het onver-
draaglijke toe. Eerst kreeg ze op haar 
werk een betere stoel. En kwam er ie-
mand van de Arbo-dienst langs. Deze 
gaf haar instructie over hoe ze beter 
achter haar computer kon zitten. 
 
Vervolgens kwam er extra secretarië 
le ondersteuning voor haar omdat ze 
het toetsenbord niet meer kon bedie-
nen. En daarna werd de oplossing be-
dacht dat ze kon praten tegen haar 
computer. 

Echter, haar collega’s en haar baas be-
gonnen zich min of meer openlijk af 
te vragen af of ze de druk mentaal wel 
aan kon. Of ze wel zo geschikt was 
voor de haar in het vooruitzicht ge-
stelde directiefunctie. En of ze mis-
schien de zoveelste werkende moe-
der was die in de WIA zou belanden. 
Haar directe chef had namelijk wel 
eens gehoord dat RSI alleen voor-
kwam bij mensen met een (te) hoog 
streefniveau. En bij mensen die (te) 
nauwkeurig zijn. En dat soort doorge-
schoten perfectionisme konden ze 
toch niet gebruiken. 

De organisatie die eerst zo blij met haar 
was, ontsloeg haar. Net rond die tijd 
kwam ze ten einde raad voor acupunc-
tuurbehandelingen op mijn spreekuur. 

In het begin behandelde ik haar enkele 
weken twee maal per week. Al snel 
werden de klachten minder. Vervol-
gens volgden twee maanden van we-
kelijkse behandelingen waarin de 
klachten verder verbeterden tot zij ten-
slotte over waren. Mevrouw Teunissen 
heeft bij een andere organisatie op-
nieuw een mooie functie gevonden. 

Een muisarm is een vorm van RSI. Ze 
wordt veroorzaakt door het langdurig 
uitvoeren van dezelfde beweging in 
een slechte werkhouding. En zonder 
voldoende en tijdige pauzes. 

Onderzoekers van de MacMaster uni-
versiteit van Ontario onderzochten 6 
verantwoord opgezette studies naar 
de effectiviteit van acupunctuur bij 
een muisarm. Uit hun onderzoek bleek 
acupunctuur effectief bij de behande-
ling van de muisarm. De resultaten van 
dit Canadese onderzoek werden ge-
publiceerd in het gerenommeerde 
medische tijdschrift ‘Reumatology.’

Geweldige afsluiting 2015 
voor twirlgroep    
Showkorps O&V| Nuenen 
In het weekend van 12 december heeft de twirlgroep van Showkorps O&V| 
Nuenen deelgenomen aan het NBTA NK runner-op te Almere. Met succes 
keerden zij terug naar Nuenen. 

Gedurende het hele jaar nemen de 
twirlers van het showkorps deel aan 
verschillende wedstrijden door het he-
le land. Tijdens deze wedstrijden wor-
den hun routines beloond met punten. 
Door middel van deze punten kunnen 
de twirlers zich kwalificeren voor de 
voorrondes van het kampioenschap. 
Verschillende twirlers van het show-
korps wisten gedurende dit jaar de ver-
eiste punten te halen om deel te mogen 
nemen aan de voorrondes, een aantal 
van hen kwam in aanmerking voor een 
directe plaatsing op het NK. Tijdens de 
voorrondes die gehouden werden op 
28 en 29 november in Hoofddorp wis-
ten Cecile van der Wielen en Loes van 
Mulken met hun solo een plaats in de 
top 15 te bemachtigen, wat betekende 
dat zij zondag 13 december ook deel 
mochten nemen aan het Nederlands 
kampioenschap. 

Na weken van voorbereiding en hard 
trainen was het afgelopen weekend 
dan eindelijk zover, het NK runner-up 
2015! Zaterdag 12 december was het 
de beurt aan het Ensemble A van 
Twirlgroep O&V| Nuenen. Het en-
semble bestaat uit Cecile van der Wie-

len, Liske Tjio, Ghilaine van Keulen, 
Loes van Mulken en Anne van Nistel-
rooij. Onder leiding van coaches Nico-
le van den Nieuwenhuijzen en Anne 
van der Wijst gaven zij onder luid ap-
plaus en gejuich van hun afgereisde 
supporters een spetterende routine 
weg. De meiden en hun coaches wer-
den beloond met geweldige punten die 
goed waren voor een 4de plaats. 

Op zondag 13 december nam nog een 
aantal leden van Showkorps O&V| 
Nuenen deel aan het kampioenschap. 
Het was de dag van de solisten en de 
duo’s. Cecile van der Wielen en Loes 
van Mulken mochten uit komen met 
hun solo, waarnaast zij ook nog deel-
namen in duo formatie. Cecile van der 
Wielen en Liske Tjio kwamen uit in de 
junioren klasse en Loes van Mulken en 
Anne van Nistelrooij presenteerde 
zichzelf in de senioren categorie. Zij 
lieten stuk voor stuk het beste van 
zichzelf zien, met tranen van trots bij 
de coach als gevolg. Na twee lange da-
gen was het dan eindelijk tijd voor de 
prijsuitreiking. De routines van de 
meiden werden beloond met prachtige 
punten wat leidde tot mooie plekken 

Ensemble A Showkorps O&V| Nuenen, van links naar rechts; Cecile van der Wielen, Ghilaine 
van Keulen, Anne van Nistelrooij, Liske Tjio en Loes van Mulken.

Cecile van der Wielen met haar Zilveren 
medaille .

Scholenklimcompetitie: 
Nuenen verslaat Eindhoven
 
Afgelopen zondag vond bij Klimcentrum Neoliet Eindhoven de stadsfinale 
plaats van de scholen sportklimcompetitie. Lagere scholen uit de regio 
Eindhoven streden om een plek in de nationale finale van de scholen sport-
klimcompetitie op 31 januari 2016 in Bussum. Nuenen versloeg Eindhoven.
 

Foto: NKBV-Neoliet scholenklimcompetitie 2016. 

De wedstrijd bestond uit vier onderde-
len: lead, speed, boulder en boulder-
travers. Zowel BS de Rietpluim uit 
Nuenen als BS de Floralaan uit Eind-
hoven gingen met maar liefst drie klas-
sen van groep 7 de strijd aan. Alle leer-
lingen deden enorm hun best en uit-
eindelijk wist groep 7B van meneer 
Ralf, de groep met de groene shirtjes, 
van BS de Rietpluim uit Nuenen het 
meest aantal punten te halen. Zij mo-
gen dan ook de regio Eindhoven gaan 
vertegenwoordigen in Bussum.
 
Om zo goed mogelijk voorbereid te 
zijn voor de grote finale, mag de win-
nende klas na de kerstvakantie komen 
trainen bij de KlimklUP van Neoliet. 
Daarnaast mogen alle kinderen die 
hebben meegedaan aan deze stadsfi-
nale, georganiseerd door Neoliet in sa-
menwerking met de NKBV, gratis 
deelnemen aan een proeftraining bij 
de KlimklUP.
 
Wat is sportklimmen?
Sportklimmen doe je binnen in de klim-
hal of buiten in de rots. Wanden van 
honderden meters, lage rotsblokken 
(boulders) of een 15 meter lange route 
klimmen, sportklimmen kan op veel 
verschillende manieren. Het sportklim-
men is een categorie 1 topsport bij 
NOC*NSF en heeft een   Olympische 
status bij het IOC.

In Nederland hebben we geen natuurlij-
ke rotsen, maar wel veel klim- en  boul-
derhallen. Daarom beoefenen de Ne-
derlandse klimmers de sport voorna-
melijk indoor in de volgende disciplines:
•	 Lead
 Leadklimmen (routeklimmen) is het 

met touw beveiligde (voor)klim-
men  van routes tot een hoogte van 
ongeveer twintig meter. Bij wedstrij-
den bepalen voornamelijk tactiek, 
techniek, inzicht en uithoudingsver-
mogen het eindresultaat. De klimmer 
die het hoogst in de route komt wint.

•	 Boulderen
 Boulderen is het beklimmen van kor-

te routes (boulders) op klimwanden 
van ongeveer 4,5 meter hoog. Hierbij 
worden geen touwzekeringen ge-
bruikt, voor de veiligheid liggen er 
valmatten op de grond. Bij wedstrij-
den is de winnaar de klimmer die de 
boulders in zo min mogelijk pogingen 
klimt (topt). Boulderen is krachtiger 
en explosiever dan het routeklimmen.

•	 Speed
 Speedklimmen is de enige klim-

sport-discipline waarbij het om 
snelheid draait. Er wordt zo snel 
mogelijk naar boven geklommen op 
een tien of vijftien meter hoge wand. 
Bij wedstrijden wint de snelste klim-
mer. De wereldrecords vind je op de 
website van de internationale sport-
klimfederatie (IFSC).

 
 

in de top 15 van Nederland. Cecile van 
der Wielen werd met haar solo onder-
deel twirling 1 -baton beloond met een 
zilveren medaille, waarmee zij zichzelf 
tweede van Nederland mag noemen. 
Na een geweldig weekend waar de hele 
club van heeft genoten keerde zij met 
een voldaan en goed gevoel terug naar 
Nuenen, waar zij nu nog aan het nage-
nieten zijn van de behaalde resultaten. 

Wendy verrast met Wendy’s Kids
Zaterdag en zondag is het feest in Nuenen, want dan viert Wendy Kids de of-
ficiële opening met 10% korting op de gehele collectie kleding voor kinde-
ren van 0 tot 13 jaar, met name gericht op het betaalbare middensegment. 
Ook maak je kans op een supergave step van Name-It!

Al eens gehoord van Tumble ’n Dry, 
Sturdy, Jubel, Feetje, Flo en Name-It of 
die verrassende shawls van het merk 
Honni? Of wel eens kennisgemaakt 
met originele hippe haaraccessoires? 
Dan moet je echt eens bij Wendy Kids 
komen kijken, aan de Vincent van 
Goghstraat 2D in Nuenen. “Want het 
is allemaal eigenlijk iets eerder dan ge-
pland, dat deze winkel feestelijk open 
gaat.” “En dat is zaterdagochtend om 
10 uur al”, zegt eigenaresse Wendy die 
voorheen al een succesvol concept 
heeft ontwikkeld met haar Wendy’s 
Jeansshop aan de overkant van de 
straat.
Want ook bij Wendy Kids is haar am-
bitie om een gezellige en professionele 
uitstraling van de winkel te hebben. 
Waarbij ze zich graag onderscheidt in 
de manier waarop zij met haar klanten 
omgaat. Haar grote kracht is, om kle-
ding van verschillende topmerken te 
combineren. Dit zijn van die speciale 
dingen waardoor mensen blij, tevre-
den en verrast weer de winkel verlaten.

Nu is het wel zo, dat vanwege de sei-
zoenswisseling nog niet de gehele col-
lectie binnen is. Maar er hangen ge-
noeg veel leuke dingen in de winkel. 
Voor alle kopende klanten is er dit 
weekend een leuke attentie. Bovendien 
worden alle kinderen getrakteerd op 
een lekker ijsje van IJssalon Italia en 

Amy (let op alleen zaterdag tussen 
12.00 en 15.00 uur!). Ook op zondag 20 
december is de winkel open van 12.00 
tot 17.00 uur.
 
Wendy’s Jeansshop
Even het geheugen opfrissen. Wie is 
Wendy precies? Wendy heeft al 12 jaar 
een winkel met dameskleding aan de 
overkant, namelijk Wendy’s Jeans-
shop. Ze vindt het vooral een uitda-
ging om ook met kinderkleding te ko-
men. Aan zo’n conceptstore is behoef-
te in Nuenen. Bovendien heeft ze zelf 
nog twee jongere kinderen en daarom 
vindt ze het superleuk dat deze uitda-
ging op haar pad is gekomen. 
Wil je op de hoogte blijven van alle 
nieuwtjes en acties, meld je dan aan op 
haar facebookpagina onder Wendy 
Kids. Nog even de openingstijden: 
maandag 13.00 -18.00 uur, dinsdag t/m 
donderdag van 10.00-18.00 uur, vrij-
dag 10.00-21.00 uur en zaterdag 10.00-
17.00 uur. 
Vincent van Goghstraat 2D Nuenen, 
040-7508308.
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Nijnsel - EMK  4-1
Door Cor Groenen

EMK trof afgelopen zondag een mede promovendus van het vorige seizoen. 
Nijnsel promoveerde al twee jaar op rij en is ook dit seizoen weer bovenin de 
stand te vinden. 

kanteld. Nuenen zette nog 
aan om de stand een beter 
aanzien te geven maar was 

machteloos. Het werd zelfs nog erger 
als na een hoekschop in de 73e minuut 
Joeri Malinka van dichtbij bij een 
scrimmage de 3-1 over de lijn from-
melt. De wedstrijd was gespeeld en 
Nuenen loopt na zeven wedstrijden te-
gen het eerste verlies aan op vreemde 
bodem. 

Nuenen geeft voorsprong uit handen en loopt zeperd op

M.O.C. 17 - RKSV Nuenen 3-1

SPORT
Programma

WaterpoloVoetbal

Plezier en prestaties bij Z&PV Nuenen
Afgelopen zondag was het weer eens de beurt aan de allerjongste jeugd van 
Z&PV Nuenen om het water in te duiken voor een wedstrijdje. In Veldhoven 
kwamen de jongens en meiden aan de start van de 2e ronde van de swim-
kick en minioren wedstrijden. 

Het resultaat: heel veel plezier en 
stiekem ook nog 5 medailles.
Voor de jongste van het stel, Koen van 
den Wildenberg (2008), stond er 50m 
schoolslag en 25m vlinderslag op het 
programma. Beide afstanden had hij 
nog nooit gezwommen in een wed-
strijd, maar dankzij de trainingen in 
Nuenen was dat totaal geen probleem. 
En met 59.27 seconden op de 50school 
en 27.31 op de vlinder pakte hij direct 
een gouden en bronzen medaille.
Daarbij werd hij op het podium van de 
50school vergezeld door Koen van Te-
trode (2007) die brons pakte. Ook 
Remco Verhoeven (2006) en Vita 
Caboni (2007) zwommen voor het 
eerst deze 2 afstanden en met keurige 
tijden en een mooie techniek eindig-
den zij maar net buiten de prijzen. Eri-

ca Sledders (2005) wist op de dubbele 
afstanden (100school en 50vlinder) 
tweemaal goud te pakken.
In de groep met iets verder gevorderde 
zwemmers wisten de zwemmers uit 
Nuenen bijna 100% te scoren voor wat 
betreft persoonlijk records. Bram 
Zwetsloot, Chris Verhoeven, Jelmer 
North, Nienke van Lieshout, Jasper 
van der Knaap en Jan Peter van Irsel 
verbeterden op nagenoeg alle afstan-
den hun persoonlijke records en daar-
bij gingen er vaak grote happen vanaf, 
tot wel een halve minuut. Daarnaast 
haalden Bram en Jelmer 4 NJJK starts 
binnen. Chris Verhoeven (2004) moet 
daar nog een jaartje op wachten. Hij 
zwom al wel de limiet voor 2017, om-
dat hij nog te jong is, mag hij in 2016 
nog niet meedoen.

De wedstrijd ging voor rust lange tijd 
gelijk op waarbij Nuenen de beste kan-
sen kreeg in de beginfase. Yevghenny 
Marceli en Noël Jansen kregen beide 
een goede mogelijkheid de score te 
openen maar wachtten te lang om de 
trekker over te halen. De thuisploeg 
beperkte zich in de eerste helft tot ver-
dedigen en creëerden weinig. In de 41e 
minuut kreeg Nuenen loon naar wer-
ken. Ruud Jansen stuurde Noël Jansen 
diep op de vleugel die de bal keurig 
vrijmaakte en met een lage strakke 
voorzet Coen Jansen bereikte. Met de 
binnenkant van de voet liet hij doel-
man Daan Mennes kansloos 0-1. 
Nog voor de pauze probeerde Nuenen 
het karwei af te maken. Amper twee 
minuten na de goal maakte Ron Jansen 
zich prachtig vrij op de rand van het 
strafschopgebied. Keeper Mennes 
stond iets te ver voor de doellijn maar 
zag tot zijn opluchting de geplaatste 

bal van Ron op de lat uiteenspatten. 
Net voor het rustsignaal gaf Noël Jan-
sen een goede voorzet waar weer Coen 
Jansen zijn voet tegenzette. De bal 
werd in een mêlee van spelers ge-
smoord en verdween uit de gevarenzo-
ne. Met een naar het leek geruststel-
lende 0-1 voorsprong zocht Nuenen 
de kleedkamer op.
Ongewijzigd begonnen de teams aan 
de tweede helft. Fusieclub M.O.C. 17 
(Mevo Olympia Combinatie 1917) 
speelde vanaf de aftrap iets verder 
vooruit zonder dat het veel opleverde. 
Als uit het niets liet Robin Hansler 
vanaf de rand ‘zestien’ een schuiver los 
die voor doelman Pieter Kellenaers te 
machtig bleek, 1-1. Nauwelijks vijf mi-
nuten later wordt een hoge voorzet 
van de linkerkant door Luuk Tiele-
mans iets van richting veranderd en 
het staat 2-1. Binnen een kwartier was 
het beeld van de wedstrijd totaal ge-

Noël Jansen tussen drie tegenstanders (fo-
to: John van den Elsen).

VOETBAL

RKSV Nuenen
Zondag 20 december
Nuenen 8 - RPC 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen VR2 - Nijnsel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

RKGSV Gerwen
Zondag 20 december
Irene 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - de Raven 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

EMK
Zondag 20 december 
Bladella 1 - EMK 1    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 4 - Wilhelmina Boys 3    .  .  . 11 .00
EMK VR 1 - RPC VR 1    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

RKVV Nederwetten
Zondag 20 december
Hapert 6 - Nederwetten 2   .  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten 4 - Woenselse Boys 7 12 .00
Nederwetten Da1 - Pusphaira Da1 12 .15
Nederwetten Da2 - Wodan Da1  10 .00

NKV Korfbal
Zaterdag 19 december
DSC 6 - NKV 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .35
DSC 8 - NKV 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .20
Zondag 20 december 
Sporting Delta 4 - NKV 2   .  .  .  .  .  . 12 .45
Conventus 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .20

Kerstkampioen verwelkomt Ties Sleegers

Zeester Meerval - Z&PV Nuenen 3-9
Door Marcel Vermeulen

Omdat sterspeler Arjan Sleegers niet aanwezig kon zijn, vanwege de ge-
boorte van zoon Ties, ging oudgediende Geert Pulles mee naar de topwed-
strijd in Uden tegen de nummer 2 van de competitie in de eerste klasse van 
het district.

En dat is vier; na de overwinningen op 
Merlet in Cuijck, Hellas Glana uit Sit-
tard en de Rog in Weert was afgelopen 
weekend Zeester Meerval aan de 
beurt. En wederom was Nuenen de 
bovenliggende partij met een glansrol 
voor Geert Pulles. Vorig jaar was hij 
nog de keeper van het eerste, dit jaar 
speelt hij in het tweede van Nuenen en 
afgelopen zaterdagavond was hij de 
stand-in voor de afwezige nieuwbak-
ken vader Arjan Sleegers. Hij maakte 
drie doelpunten.
Zeester kwam er aanvallend niet aan te 

pas omdat Nuenen ijzersterk verde-
digde. Nuenen zelf daarentegen scoor-
de 5 van de 6 manmeer-situaties en 
stond na 3 partjes met 0-5 voor. Mede 
dankzij uitstekend keeperswerk van 
Eddy Wielders en sterk verdedigend 
werk van Dirk Bothof, die de rol van de 
uitgesloten Mart Vermeulen over nam, 
wist Nuenen met 3-9 te winnen.
Nuenen gaat ongeslagen met 30 pun-
ten uit 10 wedstrijden en een nieuw 
aankomend jeugdlid de kerstvakantie 
in. Proficiat Nuenen, welkom Ties, 
proficiat Arjan en Madelein.

Drie doelpunten van Geert Pulles helpen Nuenen aan de overwinning.

E1 van SJO Juventud kampioen
Afgelopen zaterdag, 12 december jl. was het weer een spannende dag voor 
Juventud. Nadat vorige week zaterdag de E2 kampioen is geworden, be-
stond de mogelijkheid dat de E1 deze week kampioen zou worden. 

RKSV Nuenen Vrouwen met 
goed gevoel richting 2016
RKSV Nuenen VR1 reist ook dit seizoen weer het land door in de zondag 
vrouwen Hoofdklasse. Het team van hoofdtrainer Mischa Werdens en assis-
tent Kenneth Nielsen doet dat met succes. 

En ja wel hoor, het werd een feit: de E1 
heeft gewonnen en dat betekent dat zij 
deze week kampioen zijn geworden. En 
dat feestje werd groot gevierd; eerst met 
kleren en al onder de douche, daarna 
een rondje op de platte kar met ballon-
nen en muziek, daarna frietjes eten en 
lekker ranja drinken. Natuurlijk hebben 
de kinderen ook iets leuks gekregen.

Het was een groot feest.

Thijs, Stef, Mathijs, Alard, Hadji, Teun, 
Samiel, Jefferey & Yannick gefelici-
teerd met jullie behaalde kampioen-
schap! Ook Twan en Pascal, proficiat. 
Onder jullie deskundige leiding heb-
ben de kinderen een geweldig resultaat 
neergezet.

In de 10e minuut was er een kopkans 
voor Tommie van Elst, maar de bal 
ging naast het doel. In de 17e minuut 
kreeg EMK na een ongelukkige actie in 
het zestienmeter gebied een penalty te-
gen. Tegen het strakke schot vanaf de 
stip was doelman Cuppen kansloos. 
EMK had pech in de 33e minuut dat 
het schot van van Elst slechts de paal 
trof. In de 2e helft kwam voor EMK 
Dillon van de Poel in het veld voor Bart 
Heezemans. Er kwamen kleine kansjes 
voor EMK uit schoten van Giel van 
Korven en Robbie van de Ven toen 

EMK de druk op het doel van Nijnsel 
wist op te voeren. Het was echter de te-
genstander die op 2-0 kwam uit een 
doelpunt gescoord bij de 1e paal. In de 
64e minuut kreeg EMK een penalty na-
dat een speler in het strafschopgebied 
onderuit werd getrokken. Tommie van 
Elst zag zijn schot in eerste instantie 
gestopt door de doelman, maar in de 
rebound was hij trefzeker. Na balverlies 
in de verdediging kwam Nijnsel al weer 
snel hierna op 3-1. In de 83e minuut 
kwam EMK zelfs op een 4-1 achter-
stand en was de wedstrijd gelopen.

Tom van Elst schiet de bal tegen de paal.

Weliswaar ging de laatste competitie-
wedstrijd tegen het laag geklasseerde 
Someren VR1 met 0-2 verloren maar 
wat vooral overeind blijft zo voor de 
winterstop is een prima 2e plek in deze 
hoofdklasse. Dat is 6 punten achter 
koploper SC Woezik VR1 maar 3 pun-
ten voor nummer 3 in de ranglijst Berg-
huizen VR1. Die plek in de rangschik-
king zou bij een eindstand goed zijn 
voor deelname aan de nacompetitie 
voor promotie naar het hoogste ama-
teurniveau in Nederland; de topklasse. 
Zo ver is het nog lang niet. De groen-
witten zullen er na de winterstop, het 
team werd vooraf zeker niet als een fa-
voriet getipt, vol voor gaan. Het blijft 
daarmee een gevaarlijke outsider met 
een opvallende versterking dit seizoen: 
de 16 jarige van Schijndel (jongens) C1 
afkomstige Sem van Doorn. De jeugd 
heeft de toekomst zegt men dan. En als 
je het dan over jeugd hebt, heb je het 
ook over het 2e team van de groen-wit-
ten. RKSV Nuenen VR2 verpletterde in 
de laatste wedstrijd voor de winterstop 

Scharn VR1 uit Maastricht met 8-0 
(rust 2-0), doelpunten van Marjon 
Claas (2), Lindy Hoeijmans (2), Mella-
nie Verdel (2), Luka Lagendijk en Kim 
vd Sande. Dat gebeurde met een gemid-
delde leeftijd van 18.1 jaar. Het team 
van John van der Maat en Ruud Meijer 
bezit op dit moment een gedeelde 1e 
plaats met Rood-Wit 62 en is inmiddels 
in het bezit van een periodetitel die 
recht geeft op deelname aan de nacom-
petitie voor promotie naar de 2e klasse. 
De doelstelling is daarmee bereikt maar 
wordt uiteraard aangepast. Promotie 
wordt nu het doel. Team VR3 voldoet 
ook aan de doelstelling. Het bezit een 
plek laag in de middenmoot en zal zich 
handhaven dit seizoen. Op 3 januari 
2016 start voor RKSV Nuenen VR 1 en 
2 weer de eerste training. Na de oefen-
periode zal de competitie weer starten 
op 14 februari 2016. VR1 gaat dan voor 
de topper naar Berghuizen VR1. RKSV 
Nuenen VR2 start met een uitwedstrijd 
bij DBS VR1. VR3 start met een thuis-
wedstrijd tegen Heeze VR1.

Door John van den Elsen

De laatste competitie wedstrijd voor de winterstop is voor Nuenen uitge-
draaid op een teleurstelling. M.O.C. ’17 uit Bergen op Zoom boog een 0-1 
achterstand bij rust om in 3-1 winst. 

Trainingsbroek 
gevonden
In de Vondelstraat in Nuenen is op 
woensdag 9 december een donkerblau-
we trainingsbroek met dubbele witte 
strepen op de zijkanten gevonden van 
het merk Adidas, maat D 164 of E 164. 
Informatie via tel. 040-2832871.

Country dansen in 
Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dit gebeurt op zaterdagavond 19 de-
cember. We dansen in de grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. Alle 
populaire line- en partnerdansen wor-
den zoals altijd achter elkaar gezet 
door Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Vol-
op genieten dus en alleen kijken mag 
ook. Aanvang is 20.00 uur.
We hopen weer op een grote opkomst 
op zaterdag 19 december bij The Black 
Longhorn: Dorpshuis-Lieshout, Gro-
tenhof 2, Lieshout. Telefonische info: 
0499-422088. www.blacklonghorn.nl 



Een aandeel in elkaar

Rabobank Dommelstreek wenst u �jne feestdagen toe.

We zijn nauw verbonden met onze klanten en hun omgeving waarin we elkaar

sterker maken. Daarom hebben we in 2015 vele initiatieven en clubs ondersteund.

Dat doen we in 2016 graag weer. Want met elkaar bereiken we meer dan alleen.

Met elkaar maken we u en uw omgeving sterker.

Elkaar verder 
  helpen in 2016.

Dat is onze
wens voor het
nieuwe jaar.

Food for thought met
Urgenossen

Social Creative Cloud 

bouwt studio in 

Rabo-kantoor Leende

Cultuuroptocht Brabantsedag

Heeze
Finaleavond Steuntje in de

rug voor clubs

Kindermiddag
Brabantsedag

Symposium integrale 

Woonmarkt

The Vincent Affair inNune Ville Nuenen

In dialoog overresultaten vitaliteitsscan

Valpreventie voorsenioren

Themagroep Wonen 
aan de slag

KunstSmullen in Heeze

Schaatsen bij

Wintersfeer Geldrop

Woonstrategie

bijeenkomst

Ledenraad stemt voor aanpassingbesturing Rabobank

Bijeenkomst Samen vitaal

met Wiebe Draijer

Kick-off Sjors Sportief

in Geldrop

Halve finale Rabo kids voice

in Geldrop

zorg voor medici
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