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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

www.nuenensmannenkoor.nl
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Daar word 
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Jumbo en PSV 
laten dromen 
van kinderen 
uitkomen

VERHUISPLANNEN?

Robert Middel is uw man!
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Om u nog beter 
van dienst te zijn:
Iedere zondag geopend
van 10.00 tot 20.00 uur

Parkstraat Nuenen

De LON heeft eerder omvangrijke tv-
programma’s verzorgd, maar nog 
nooit zo complex. De complexiteit zit 
in het feit dat het een live-uitzending 
vanaf vier locaties is, waarbij zowel de 
techniek als de vrijwilligers op de 
proef worden gesteld. “We steken 
onze nek uit” vertelt Joop Simmers, 
die dit project coördineert. “We besef-
fen heel goed dat we het nog nooit zo 
groots hebben aangepakt, maar dit 
verhoogt de teamgeest en ons tech-
nisch kunnen” vervolgt hij. 

De bedoeling is om het moment waar-
op de organisatie het boek met op-
drachten aan de teams overhandigt in 
beeld te brengen, alsmede de ont-
vangst ervan op twee locaties. Ook 
brengen de camera’s live flitsen in 
beeld terwijl de teams bezig zijn, afge-
wisseld met beelden van HeeDoeDe-
Mee 2015 en opnamen van plekken in 
Nuenen. 

“Er werken in totaal 15 mensen mee, 
waarvan 3 de regie in de studio ver-

Van links naar rechts, zittend: Bert Schaap (camera), Anne Reitsma (techniek) Joop Simmers 
(initiatiefnemer en organisator van de live uitzending), Hans Lammers (techniek. Van links 
naar rechts staand: Peter van der Looij (camera), Jacques Slendebroek (studiobeheer) en 
Frans van Maasakkers (voorzitter LON en technische ondersteuning bij de live uitzending)

Gerwen Live zet traditie voort
Na een succesvolle eerste Gerwen Live, kon een tweede editie natuurlijk 
niet uitblijven. En op 18 november is het dan zo ver, Gerwen Live. 

Bruisende zaterdag    
met extra dimensie
 
Zaterdag 3 november ‘bruist’ het weer in het winkelhart van Nuenen. De 
winkeliersvereniging ‘Winkelhart van Nuenen’ heeft de traditie om de eer-
ste zaterdag van de maand iets extra’s te doen voor haar klanten. De vlag-
gen hangen uit, de rode lopers liggen klaar en er zijn bruisende activitei-
ten. De komende bruisende zaterdag heeft een extra dimensie.

De winkeliers zijn een samenwerking 
aangegaan met de leerlingen van het 
Pleincollege Nuenen, ook de gemeen-
te is betrokken bij deze samenwer-
king. De leerlingen hebben zelf ideeën 
uitgewerkt en hebben activiteiten be-
dacht en georganiseerd. Omdat het 
herfst is, laten wij u de herfstsfeer in 
het Winkelhart van Nuenen beleven 
en proeven. Er kan volop genoten 
worden van heerlijke winterse kost bij 

diverse food ondernemers. Keurslager 
Evert Tebak, Geert Bongers, Riny van 
Kessel, Bio Lekkers, Albert Heijn, zij 
laten u o.a. stamppot, pompoensoep, 
kazen, en warme vleeswaren proeven. 
Bij Jumbo Ton Grimberg maakt ‘de 
huiskok’ heerlijke verse hapjes. U kunt 
bij de Etos gratis uw nagels laten lak-
ken met OPI. Er is een demonstratie 
van de airfryer bij Expert, zij laten u 
zien en proeven wat een airfryer zoal 
kan. Schijvens mode zorgt voor een 
hapje en gezond drankje.
In het Parkhof staat onze bekende 
kraam waar onze hostesses weer snert 
uitdelen. Voor de kleintjes zijn er de 
gratis ballonnen bij Shoeby. André van 
Lieshout schenkt een wijntje.

De samenwerking tussen de winke-
liers en de leerlingen van het PCN 
heeft een wisselwerking; de leerlingen 
leren zo wat er allemaal bij het organi-
seren van activiteiten komt kijken en 
de winkeliers krijgen via deze jeugd 
volop nieuwe ideeën waardoor het 
Winkelhart van Nuenen nog bruisen-
der wordt.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Sinterklaas komt er aan!  
Na heel veel nachtjes slapen is het eindelijk zo ver!
Zaterdag 12 november komt Sinterklaas in het land. En dan 
na nog 1 nachtje slapen, zal hij eindelijk met alle pieten in Nuenen arriveren!   

Nuenen, Gerwen, Nederwetten & Eeneind blijven zelfstandig!?

Discussieavond W70 Het Klooster
Op dinsdag 8 november aanstaande organiseert politieke groepering W70 
een openbaar toegankelijke avond in Het Klooster met als onderwerp de 
bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a. waarover de gemeente-
raad tijdens haar vergadering op 17 november aanstaande een besluit moet 
nemen. Tijdens deze avond zal de fractie van W70 haar visie op de bestuur-
lijke toekomst van onze gemeente geven, waarop de aanwezigen als vanzelf-
sprekend kunnen reageren.

GROTE OVERZICHTSPROEVERIJ

Wijnwinkel Sans Oreille op: 
zaterdag 5 & zondag 6 november 

14.00-18.00 uur!

Nieuwsgierig? Kijk op: www.sansoreille.nl

zorgen” vervolgt Joop, “de anderen 
zijn actief op de verschillende buiten-
locaties. In de studio maken we de 
keuze uit de beelden die we laten 
zien, de mensen van de regie geven 
instructies als: ‘Camera 2, je staat niet 
scherp’. Op de dag van de uitzending 
bouwen we ’s morgens op en houden 
we ’s middags een korte generale re-
petitie met het hele team. Iedereen 
ontvangt een draaiboek, dat in de 
week voor de uitzending wordt door-
gesproken.” 

De techniek is al met behulp van een 
simulatie getest, waarvoor de hulp is 
ingeroepen van Anne Reitsma uit Lies-
hout, 84 jaar, die de systemen mee ont-
werpt. “We roeien met de riemen die 
we hebben” legt Joop uit. “We beden-
ken wat we nodig hebben, ontwikke-
len, bouwen deels zelf en kopen deels 
in en testen.” Zijn ervaring als inkoper 
van technische onderdelen bij Philips 
is goud waard voor de LON. De om-
roep hoopt op veel enthousiaste kij-
kers en een geslaagde uitzending. 

Zondag 13 november zal om 13.30 uur 
de intocht vertrekken vanaf de Scara-
bee aan de Mantelmeeuwlaan. Dan 
loopt de hele karavaan van de Scara-
bee, via de Hoge Brake naar de Refe-
ling. Vervolgens lopen we via de Wie-
lewaallaan en Wederikdreef naar de 
Vallestap, waar Sinterklaas het nieuwe 
kruispunt naar de Parkstraat zal over-
steken om vervolgens, na een rondje 
om het park, te arriveren op het Bor-
des van Het Klooster.   Omstreeks 
14.30 uur verwacht Sinterklaas bij de 
burgemeester op het bordes te zijn en 
natuurlijk is er tijd om hem al zingend 
te verwelkomen voordat het feest bin-
nen in Het Klooster door zal gaan. Tij-
dens het feest kunnen de kinderen 
knutselen, zijn er sportpieten aanwe-
zig om met de kinderen iets leuks te 
gaan leren en is er natuurlijk muziek 

om op te dansen. Ofwel dit feest mag 
jij niet missen. Om 16.30 uur is het 
dan voor Sinterklaas en de pieten toch 
echt tijd om even te gaan uitrusten en 
voor de kinderen om thuis hun 
schoentjes te gaan zetten. Wij kunnen 
bijna niet wachten tot het zo ver is, en 
jullie? Tot volgende week zondag alle-
maal!
Onze Sinterkaasintocht en het hele 
feest wordt mogelijk gemaakt door 
alle vrijwilligers die daar een heel jaar 
mee bezig zijn. Maar natuurlijk ook 
door onze sponsoren die wij allemaal 
willen bedanken.
Wil je op de hoogte blijven van alle 
plannen van de Sint? Volg hem dan op 
https://www.facebook.com/Sinter-
klaasNuenen/. En natuurlijk vinden 
jullie ook alle informatie op: 
www.sinterklaasnuenen.nl

Personen die aanwezig willen zijn, 
kunnen desgewenst (niet verplicht 
maar vol=vol) een of meerdere stoe-
len in de Theaterzaal van Het Kloos-
ter reserveren middels het sturen van 
een mailtje naar avond@w70.nl.

Programma
19.30 uur - Ontvangst met koffie/thee
20.00 uur - Welkom door bestuur & 
fractie
20.15 uur - Presentatie oude foto's 
Nuenen
20.30 uur - SPECIAL GUEST

20.45 uur - Pauze
21.00 uur - De visie van W70
21.30 uur - Mogelijkheid tot reactie
22.00 uur - Einde avond

Zowel jong als oud kan weer gaan ge-
nieten van dit muziekspektakel en, zo-
als beloofd, zal het dak er zeker weer af 
gaan in de feesttent van Gerwen. Dit 
jaar gaan we dat doen samen met 
Dansado & De Feestneger, De Blitz, 
Venice Rombouts, Evi Schuts en Punt 
& L. Dus heb je zin in een feestje? 
Wacht dan niet te lang met kaartjes ko-

pen. De verkoop punten zijn: cafetaria 
Heuvelplein te Gerwen, café De Stam, 
de kantine van RKGSV en BodyBrand. 
Up to date blijven? Check dan onze 
Facebook pagina.
In de editie van volgende week be-
steedt Rond de Linde aandacht aan de 
verschillende artiesten en bands die 
optreden op Gerwen Live.

door Lokale Omroep Nuenen
Door Nannie van den Eijnden

Op zaterdag 5 november zendt de LON live de avondvullende dorpsquiz Hee-
DoeDeMee uit. De technische voorbereidingen zijn in volle gang, waarbij de 
lokale omroep nauw samenwerkt met de organisatie van HeeDoeDeMee.

Live-uitzending
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEmEEntE nuEnEn, GErwEn En nEDErwEttEn  |  GEmEEntEhuis: Jan van schiJnvEltlaan 2  |  postbus 10.000  |  5670 Ga nuEnEn  |  t 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

behandeling Begroting Agenda en bijbehorende stukken staan op 
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Ge-
meentehuis. 
U kunt via deze link ook de raadsvergadering live volgen en na afloop 
terugkijken

onderwerpen o.a. :
•	 Vaststellen	bestemmingsplan	kavelsplitsing	Hoekstraat	74
•	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	Collse	Hoefdijk	26
•	 Addendum	Sectorale	Structuurvisie	Wonen	
•	 Zienswijze	onderzoekvraagstelling	evaluatie	bestuurlijk	functi-

oneren MRE

vanaf 19.00 uur
•	 Begroting
•	 Belastingverordeningen	2017

Tijdens de openbare raadsvergadering kunt u gebruikmaken van 
het inspreken.
Neem	daarvoor	contact	op	met	de	griffie:	tel:	040-2631679	of	email	
griffie@nuenen.nl

aanGEvraaGDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:

•	 19	oktober	2016	 Collse	Heide	54,	5674VN	-	het	plaatsen	van	
	 	 	 twee	silo’s	(BOUW)
•	 20	oktober	2016	 De	Spijkert	2,	5674	VZ	-het	gebruiken	van	
	 	 	 het	bijgebouw	als	Bed	&	Breakfast	
	 	 	 (RO	afwijken	bestemmingsplan);
•	 21	oktober	2016	 Heuvel	5,	5674	RR	-	het	brandveilig	gebruiken	
	 	 	 van	de	basisschool	Heuvelrijk	(BRANDVEILIG	
	 	 	 GEBRUIK)
•	 21	oktober	2016	 De	Koppel	1,	5674	NW	-	het	brandveilig	
	 	 	 gebruiken	van	de	basisschool	Sint	Jozef	
	 	 	 (BRANDVEILIG	GEBRUIK)
•	 21	oktober	2016	 Jacob	Catsstraat	1,	5671	VP	-	het	brandveilig	
	 	 	 gebruiken	van	de	brede	school	
	 	 	 De	Dassenburcht	(BRANDVEILIG	GEBRUIK)
•	 21	oktober	2016	 Jacobushoek	5,	5672	HZ	-	het	brandveilig	
	 	 	 gebruiken	van	de	brede	school	
	 	 	 De	Wentelwiek	(BRANDVEILIG	GEBRUIK)
•	 21	oktober	2016	 Heikampen	3,	5672	ST	-	het	brandveilig	
	 	 	 gebruiken	van	basisschool	Crijnsschool	
	 	 	 (BRANDVEILIG	GEBRUIK)
•	 21	oktober	2016	 Pastoorsmast	3,	5673	TC,	het	bouwen	van	
	 	 	 een	bedrijfshal	(BOUW)
•	 25	oktober	2106	 Soeterbeekseweg	36,	5674	NL,	beperkte	
	 	 	 milieutoets	(MILIEU)

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	burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:

•	 Aanvrager:	Elvis@thechapel	voor	het	organiseren	van	een	entree	
tot	een	evenement	in	de	H.	Clemenskerk	op	het	pleintje	direct	
gelegen	voor	de	H.	Clemenskerk	op	16	en	17	december	2016;

•	 Aanvrager:	Stichting	Centrale	Veulenkeuring	Gerwen	voor	het	
organiseren	van	een	veulenkeuring	op	10	december	2016	in	het	
centrum	van	Gerwen;

•	 Aanvrager:	Wijk	C	Intocht	Sint	Eeneind	voor	de	intocht	van	de	
Sint	op	26	november	2016	op	het	Eeneind.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	
binnen	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	
gemeentehuis	(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	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

vErlEEnDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
Burgemeester	 en	 wethouders	 hebben	 een	 omgevingsvergunning	
verleend	voor	onderstaande	plannen.	Deze	omgevingsvergunningen	
zijn	verzonden	op:

•	 25	oktober	2016	 Wettenseind	ter	hoogte	van	Pieterveld	2	t/m	
	 	 	 30	-	het	verhogen	van	een	bestaand	hekwerk	
	 	 	 met	ballenvangers	(BOUW).
•	 25	oktober	2016	 Boordsweg	77,	5671	AR	-	het	oprichten	van	
	 	 	 een	woning	(BOUW).
•	 25	oktober	2016	 Heuvel	7,	5674	RR	-	het	oprichten	van	een	
	 	 	 woning	(BOUW).	
•	 27	oktober	2016	 Sportlaan	8,	5671	GR	-	het	verbouwen	en	
	 	 	 uitbreiden	van	het	Pleincollege	Nuenen	
	 	 	 (BOUW,	RO)	
  
De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen	zes	weken	
na	de	dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	
grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	ma-
ken	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	af-
spraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcentrum	
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.nl of	eventueel	
telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcontactcentrum	via	tele-
foonnummer	(040)	2631	631.

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

collEctE
In	de	week	van	6-12	november	wordt	er	gecollecteerd	door	de	stich-
ting Alzheimer Nederland.

hov2 nuEnEn -    
wErkzaamhEDEn Europalaan 
Vanaf	8	november	start	de	 inrichting	van	de	aansluiting	Kapper-
doesweg	(voorheen	Panakkers)	op	de	Europalaan.	Tijdens	de	werk-
zaamheden	is	voor	zowel	fiets-	als	autoverkeer	de	aansluiting	vol-
ledig	afgesloten.	De	afsluiting	duurt	tot	en	met	vrijdag	25	november.
Het	fietsverkeer	van	en	naar	Eindhoven	wordt	met	borden	omgeleid	
via	Voirt,	 Johan	Frisostraat,	Constantijnstraat	en	Willem	Alexan-
derstraat. Ter hoogte van de Geldropsedijk kunt u de Europalaan 
oversteken	naar	het	zuidelijk	gelegen	fietspad.	Het	autoverkeer	wordt	
via	de	Smits	van	Oyenlaan	en	de	Europalaan	omgeleid.	
De	Europalaan	zelf	is	vanaf	7	november	in	beide	richtingen	open	
voor	het	autoverkeer.	Het	eventuele	sluipverkeer	op	Boord	wordt	
met verkeersremmende maatregelen ontmoedigd. 

Mocht	u	vragen	hebben	over	de	werkzaamheden	dan	kunt	u	contact	
opnemen	met	ons	via	telefoonnummer	(06)	81956709	of	kijk	op	de	
BouwApp	voor	actuele	informatie.

uitnoDiGinG raaDsvErGaDErinG
raadsvergadering:
U	bent	van	harte	welkom	bij	de	raadsvergadering	op	10	november	
2016	vanaf	16.00	uur	in	het	Klooster,	Gewijzigde	aanvangstijd	i.v.m.	

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	vol-
gende	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	man-
telzorg?	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	|	vrijdag	8.30-12.30	uur.

aFvalwEEtJE

In de winter worden er veel minder GFT-
=containers aan de weg gezet.    
De inzamelaar is daarom waarschijnlijk sneller 
in uw straat dan u gewend bent.    
Zet de container dus vroeg aan de weg!

vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Succesvolle thema-avond  
over discriminatie
 
Door Peter van Overbruggen

Op woensdag 26 oktober zat professor Daniel Wigboldus niet bij De Wereld 
draait Door, maar hing het honderdkoppige Nuenens publiek aan zijn lip-
pen in de Regenboog. De spreker was uitgenodigd door de Nuenense ker-
ken voor de eerste thema-avond in een reeks van vijf. Zijn onderwerp in het 
kader van het jaarthema ‘Deel je Leven’ van de Nuenense kerken was: Discri-
mineren we echt niet? Een thema, bekeken door de ogen van een sociaal 
psycholoog.

Spontane interactie
Professor Daniël Wigboldus vertelde 
dat hij graag op de uitnodiging was in-
gegaan, omdat hij vanwege onder-
zoekstaken nauwelijks nog colleges 
geeft. En toch is dat wat hij zo graag 
doet. Dat was te merken. En zo konden 
de aanwezigen genieten van een boei-
end en interactief betoog over hoe we 
onbewust onze vooroordelen ontwik-
kelen. Het lijkt wel of we voorgepro-
grammeerd zijn om mensen verkeerd 
te beoordelen. Bij het waarnemen krij-
gen we associaties, waarmee we men-
sen in een hokje stoppen, met alle ver-
velende gevolgen vandien: discrimina-
tie dus.
Hoewel er na afloop van zijn verhaal een 
kwartiertje voor vragen was gereser-
veerd, bleek dat nauwelijks nodig te zijn. 

Want de vragen kwamen al spontaan uit 
de zaal tijdens zijn uitnodigende voor-
dracht. Die werd dan ook met een wel-
gemeend applaus afgesloten. 

Nieuwe Thema-avond over social  
media
In het kader van het thema 'Deel je le-
ven' zijn er door de gezamenlijke ker-
ken in Nuenen nog vier thema-avon-
den gepland. Op 30 november komt 
Eric van den Berg, communicatieadvi-
seur en trainer, spreken over het thema 
' Deel je leven-ook online?' Een actue-
ler onderwerp over de rol en werking 
van Facebook, Twitter, Instagram en 
alle andere social media, waar ieder-
een mee te maken heeft, is nauwelijks 
denkbaar.

ALV RKSV Nuenen
Alle leden van de RKSV Nuenen wor-
den uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
de Algemene Ledenvergadering op 
maandag 07 november, 20.00 uur in 
de kantine van Sportpark ‘Oude Lan-
den’ aan de Pastoorsmast in Nuenen.
Tijdens deze vergadering wordt onder 
andere door het bestuur verantwoor-
ding afgelegd over het in uitvoer zijn-
de beleidsplan 2015-2020 en geeft de 
Stichting Vrienden van RKSV Nue-
nen een update over haar werkzaam-
heden. Onder het motto ‘Beslissen 
doen we samen!’ hoopt het bestuur 
van de RKSV Nuenen op een grote 
opkomst.

Jumbo Ton Grimberg start originele 
Clubfundactie voor sportclubs
Zaterdag 5 november start Jumbo Ton Grimberg met de Clubfundactie: een ori-
ginele sponsoractie voor sportclubs. Leden en fans van de deelnemende clubs 
kunnen sparen voor gratis gepersonaliseerde fanartikelen. Als bonus krijgen 
de clubs aan het einde van de actie een premie van 15% over de verkoopwaar-
de van alle verkochte fanartikelen. En dat bedrag kan aardig oplopen!

Alle grote(re) sportclubs in Nuenen 
zijn uitgenodigd om aan te haken bij de 
Clubfundactie. HC Nuenen (hockey), 
Juventud (jeugdvoetbal Gerwen en Ne-
derwetten) en Nuvo ’68 (volleybal) 
doen mee. Alle (jeugd)spelers zijn gefo-
tografeerd en worden uitgenodigd om 
hun eigen online fanshop te openen. In 
die fanshop kunnen zij zelf, maar ook 
hun fans (zoals ouders, opa’s, oma’s en 
clubgenoten) fanartikelen bestellen 
met zijn of haar foto erop. Of het club-
logo. Bijvoorbeeld ansichtkaarten, 
broodtrommels, mokken, stickers, 
magneten, schriften, muismatten en 
teenslippers. Deze artikelen zijn ‘te 
koop’ tegen inlevering van spaarpun-

ten, die bij elke € 10 aan boodschappen 
worden verstrekt tijdens de actieperio-
de van 5 november t/m 31 december 
2016. Alle artikelen kunnen volledig 
met spaarpunten - dus zonder bijbeta-
ling - worden besteld.

Ondernemer Roland Grimberg is en-
thousiast over de nieuwe actie: “Hoe 
leuk is het om een foto van jezelf op 
een broodtrommel of een paar slippers 
te hebben? Of je (klein)kind op een 
mok of muismat? Je krijgt dus een leuk 
artikel waarvoor je niets hoeft te beta-
len en steunt indirect de club door de 
bonus van 15% die wij uitkeren over de 
verkoopwaarde.”



  

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 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Kwaliteit maakt het verschil!

4 Magere Stooflapjes 6,95 
Roulade
100 gram ..........................................1,95 
100 gr. Filet Americain + 
100 gr. Gebraden Rosbief ......3,50
Varkens Fricandeau
"heerlijk gekruid" 500 gram ...5,95 
Carpaccio Misto
100 gram ..........................................2,10
Ham Gehakt
Wellington
per stuk ............................................1,75 

De best belegde broodjes!!!

Kaki persimon 
 per stuk 0,59
Blauwe bessen      
pan klaar   per doosje  1,79
Boerenkool panklaar    

per zak 1,35

Bruine bonen salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,79

weekaanbiedingen 
donderdag 3 t/m woensdag 9 november

Gekookte bieten   
   1/2 kilo 0,79

KOOPJE

KOOPJE

Godfried de Vocht     De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Ook voor al uw wild!!! Acties week 44: geldig maandag 31 okt. t/m zaterdag 5 nov. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: 
Gelders Hoog 
Fijn volkorenbrood met zemelen op de korst
2x halve € 1,95 
 heel € 189_____________________________________________________

Taai Taai
Met of zonder kandijsuiker  5+1 GRATIS
_____________________________________________________

Speculaasstaaf
met zuivere amandelspijs
  nu  € 400_____________________________________________________

Speculaasvlaai 
Speculaasbavaroise met slagroom  
halve € 6,95
 heel € 1395
_____________________________________________________

Tassenvoordeel
* 1 Brood naar keuze * 2 Speculaasbrokken 
* 6 Rozijnenbollen  * Roomboter amandelstaaf

Geldig t/m 12 november

normaal € 15,10  nu voor  € 945

  
 

VOLVO 245 2.1 ESTATE
benzine  |  handgeschakeld  |  kilometerstand: 51348 miles

  afgiftedatum: 6 maart 1981  |  prijs op aanvraag

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.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

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

dinsdag 8 november: (t)vwo - (t)havo - (t)mavo

Tijdens deze interactieve avond worden minilessen gegeven en kunt u als ouder 
informatierondes bezoeken. Via onze website kunt u zich inschrijven: hen.stedelijkcollege.nl
Aanvang: 19.00 uur, hoofdingang Henegouwenlaan.

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

Download onze gratis app! www.stedelijkcollege.nl

InFoRmAtIe-aVoNd

METEEN DE JUISTE KEUZE!

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

wijk 't Oog
(± 115 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Nuenens Belang pleit voor   
behoud Kringloopwinkel
 
In de gecombineerde vergadering van de commissie ABZ/Fin. van 20 oktober, werd de 
meerjarenbegroting 2017-2020 behandeld. Veel aandacht kreeg het subsidieprogramma 
2017. De publieke tribune zat dan ook vol met een groot aantal verenigingen en stichtin-
gen die een verzoek voor subsidie hadden ingediend en natuurlijk hoopten dat hun ver-
zoeken voor subsidie ingewilligd zouden worden.

Toen de bestaande kringloopwinkel van Sophie en Richard Jonker aan de Berkenbos  aan 
de orde kwam, maakte de gemeente duidelijk dat de kringloop geen subsidie meer krijgt. 
Merkwaardig omdat de kringloop al jaren elk jaar een vergoeding van € 6000,- ontvangt 
voor het verwerken van recyclebare producten die anders naar de milieustraat zouden 
gaan. Met andere woorden een besparing voor de gemeente. Waarom de gemeente nu 
ineens van gedachten is veranderd, bleef onduidelijk. 

Werd vergoeding verward met het begrip subsidie? Lag het aan de jarenlang gekoesterde 
wens van de stichting ‘t Goed om naar Nuenen te komen? De gemeente beweert dat er in 
Nuenen plaats is voor 2 kringloopwinkels. Is daar een onderbouwd onderzoek aan vooraf 
gegaan? Loopt de gemeente geen risico teruggefloten te worden door de Raad van State 
net als bij de vestiging van het grootschalig groen warenhuis aan de Kapperdoes?
Wat er ook van zij, Nuenens Belang hoopt en verwacht dat de kringloopwinkel van Sophie 
en Richard volgend jaar zijn 25 jarig bestaan kan vieren. Dat hopen de vele duizenden 
trouwe bezoekers waarschijnlijk ook.
 

Jacques Leemans, Voorzitter Nuenens | Belang 

Het wijze vrouwtje en de dorpspoliticus…
Op de maandagmarkt kwam ik haar tegen, het oude vrouwtje. Geen idee hoe ze heet. Bij  
onze ontmoeting vertelt ze over haar, al lang overleden, man, haar kinderen en kleinkin-
deren.
Op mijn vraag of ze al lang in Nuenen woont antwoordt ze kordaat, ja mijn hele leven. 
Ze had de zusters in het klooster nog volop meegemaakt en veel burgemeesters en wet-
houders  overleefd. Ja in die tijd was de kerk nog elke zondag vol. 
Nu kan ze het allemaal niet meer bijhouden en van de politiek begrijpt ze nog heel weinig.
De vorige week nog had iemand uit de gemeenteraad haar wel verteld dat we niet naar Eind-
hoven moeten gaan, want dan wordt Nuenen volgebouwd met huizen en hoge flats, krijgen 
we coffeeshops hier en alles word duurder. Maar, zegt ze, wat moet ik er van geloven?
Ze pakt haar grote boodschappentas op en loopt, half schuin voorovergebogen, verder.
Ook ik wandel verder, denkend aan een politicus die een oud vrouwtje bang maakt.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5 Nuenen.

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

Ingezonden brievenRockcoverband Sabbatical   
in ‘Ons Dorp’
Op zondag 27 november van 15.00 tot 19.00 uur geeft de Rockcoverband 
Sabbatical haar eerste Nuenense optreden in café Ons Dorp.

De band bestaat uit Rob Peeters (zang), 
Rob Piederiet (gitaar/zang), Hein Tils 
(gitaar/bas), Frans Lodewijks (bas/toet-
sen) en Frans van der Linden (drums).

De roots van deze band liggen in Ha-
pert en daar zijn ze regelmatig te zien 
op de lokale poppodia, maar omdat de 
drummer Frans uit Nuenen komt, wil 
hij graag zijn dorp laten kennismaken 
met Sabbatical. Deze première vindt 
plaats in het gezelligste café van Nue-
nen, ‘Ons Dorp’ aan het park.
Sabbatical speelt geheel in eigen stijl co-
vers van de jaren 60 tot 2000, pop, rock 
en blues uit binnen- en buitenland.
Heeft u zin in een gezellige zondag-
middag met lekkere herkenbare mu-
ziek, kom dan zondag 27 november 
om 15.00 uur naar ‘Ons Dorp’.

Mark van de Veerdonk 
met ‘Kaaskleum’ 
Mark van de Veerdonk speelt op vrij-
dag 4 november een try-out van zijn 
nieuwe programma ‘Kaaskleum’ in 
Ons Tejater, Lieshout. De 15e voor-
stelling van Mark gaat over Het Men-
selijke Tekort: We willen steeds meer 
en meer en juist daardoor krijgen we 
alsmaar minder. 

Zo komen we onderhand om in de 
nutteloze gadgets, gereedschappen en 
goederen. Welke oen heeft bijvoor-
beeld de sleutelhanger bedacht, de uit-
vinding die het mogelijk maakte om al 
je sleutels in één keer kwijt te raken? 
Wie kwam op het onzalige idee om 
chips te gaan verkopen in ouwe tennis-
bal-kokers? En het ultieme middel te-
gen droog haar is toch gewoon water!? 
In ‘Kaaskleum’ gaat de Brabantse caba-
retier op zoek naar dingen die er nog 
wel degelijk toe doen. De rest mag, wat 
hem betreft, gerust met de aanstaande 
zondvloed mee. 
Het lachspektakel duurt zoals ge-
woonlijk ruim tweemaal 50 minuten. 
Vrijdag 4 november, aanvang 20.30 
uur in de theaterzaal van het Dorps-
huis. Entree € 16,50 (incl.1 consump-
tie). Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout 
(zolang de voorraad strekt). Reserve-
ren kan via www.vierbinden.nl/onste-
jater of tel. 0499-422878.

Foto: Cathrien van de Veerdonk

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 

Binnenloper 
van de week

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

*Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. 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

Bent u 
op zoek 

naar een 
nieuwe look?

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

Van do. 3 nov. t/m do. 10 nov.

op alle producten van
Lancôme & Biotherm

Maak kennis met de nieuwste kleuren van Lancôme 
of Collistar. Op dins-, donder- en zaterdag van 9.00-
11.00 uur, kunt u zich vrijblijvend op laten maken!
Maak tijdig een afspraak want  VOL = VOL.

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

Multifocale bril
met onzichtbaar leesgedeelte

Compleet

Compleet

Geldig t/m 12 nov. 2016 
met actiescode 799186

Geldig t/m 12 nov. 2016 
met actiescode 470336

De zeven beloftes van Eyelove:
1. Inclusief montuur en glazen op sterkte
 (óók kosteloos met cilinder en zonneglas)
2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie
3. Gratis oogmeting, zonder afspraak
4. Gratis ontspiegeling bij blanke glazen
5. Gratis kraswerende laag
6. Gratis dunner geslepen vanaf sterkte 3.00
7. Gratis luxe brillenkoker

Kijk op: eyelove.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-za) 

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

€45

€95

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

EYELOVE BRILLEN NUENEN: 175 MONTUREN
BIJ DA DROGISTERIJ NOORDVELD

DA Drogisterij & Parfumerie Noordveld
Hoge Brake 72
Nuenen
Tel. 040-283 4677

OPEN: ma 10.30-18.00 u, di-vr 9.00-18.00 u, za 9.00-17.00 u

25%
korting*
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
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.

© 2016 - “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.”

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.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

Wij nemen nog echt de tijd voor u!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Acupunctuur: Na een jaar nog effect 
op chronische pijn: artrose, rug-, nek-, 
schouder-, hoofdpijn, migraine
Acupunctuurbehandelingen voor chronische pijnklachten blijkt tot een jaar 
na het einde van een behandelreeks nog effect te hebben. Dat blijkt uit een 
groot wetenschappelijk onderzoek (een meta-analyse) van wetenschappers 
van universiteiten in Engeland, Amerika en Duitsland. 17 oktober jl. publi-
ceerde het gerenommeerde medische vakblad Pain de resultaten van deze 
studie. De chronische pijnklachten waarover het onderzoek ging, waren ar-
trose in de knie, lage rugpijn, nek- en schouderpijn, hoofdpijn en migraine

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

De komende weken wil ik met u de ver-
schillende onderzochte aandoeningen 
bespreken. Vandaag begin ik met reu-
ma, want artrose, ook die in de knie, is 
een bepaalde vorm van reuma. Overi-
gens is reuma niet één ziekte, maar een 
verzamelnaam voor meer dan 100 ver-
schillende vormen van reuma, die te 
verdelen zijn over 3 categorieën. 
Ontstekingsreuma: vormen met ont-
stekingen aan de gewrichten, zoals de 
ziekte van Bechterew en reumatoïde 
artritis (RA). 
Wekedelenreuma: vormen met klach-
ten aan de weke delen van de ge-
wrichten: de spieren, pezen en ban-
den, zoals fibromyalgie.
Artrose: wordt ook wel gewrichtsslijta-
ge genoemd, maar is een echte reuma-
tische ziekte. Hierbij wordt het kraak-
been in de gewrichten steeds dunner 
en slapper. Dit leidt tot vervorming 
van het bot direct onder het kraak-
been. Zenuwen kunnen bekneld ra-
ken. Dat kan pijn, gevoelsstoornissen 
en krachtsverlies tot gevolg hebben.

Doordat de oorzaken van de meeste 
reumatische ziekten nog niet duide-
lijk zijn, zijn er geen medicijnen die 
reuma echt kunnen genezen. 

Acupunctuur is voor veel reumapati-
enten een oplossing: tegen de pijn en 
de eventuele ontstekingen. Vaak lei-
den ontstekingen tot vergroeiingen. 
Bij de meeste van mijn patiënten lukt 
het me om de pijnen en de ontstekin-
gen voor langere tijd sterk te vermin-
deren of te stoppen. Doorredenerend 
zou je kunnen zeggen dat het erg 
jammer is dat niet meer patiënten en 
hun dokters hiervan op de hoogte 
zijn. Bij tijdige en regelmatige inzet 
van acupunctuur zouden we veel pij-
nen, ontstekingen, en dus vergroeiin-
gen, kunnen voorkomen. 
Het mooie van acupunctuur is verder 
dat het geen nare bijwerkingen geeft. 
Daarnaast heeft het een positieve in-
vloed op onze energiehuishouding 
en gemoedsrust. Je voelt je daardoor 
energieker en opgewekter. 

Piet en Annie de Groot -    
van Kroonenburg diamanten paar
Het echtpaar Annie en Piet de Groot uit Nuenen was vorige week zestig jaar 
getrouwd. Samen met familie, vrienden en kennissen vierde het diamanten 
paar het huwelijksfeest in Gasterij Jo van Dijkhof.

Annie van Kroonenburg en Piet de 
Groot zijn geboren en getogen in Ger-
wen. Zij gaven elkaar op 27 oktober 
1956 het ja-woord en zijn toen in Nue-
nen gaan wonen. Daar wonen de 86-ja-
rige Annie en de 85-jarige Piet nog 
steeds.
Op het feest traden twee koren op. 
Voor het seniorenkoor De Vrolijke Sa-
menzang was het een primeur: hun 
eerste optreden voor een diamanten 
echtpaar uit de eigen gelederen. Het 
koortje ‘De Koolmeesjes’ zongen hun 
oud-buurtgenoten ook toe. Piet en 
Annie woonden aan de Koolmeeshof, 
nu aan de Jo van Dijkhof. Zij wonen 
daar zo plezierig dat zij het apparte-
mentencomplex regelmatig Biovakan-
tie-oord noemen. Beiden zingen in het 
seniorenkoor en zijn vaste bezoekers 
van Gasterij Jo van Dijkhof.

Weerbaarheids-
training    
Rots & Water
Voor wie? 
Ben je tussen de 11 en 18 jaar en wil je 
graag beter omgaan met anderen en 
opkomen voor jezelf? Dan is deze trai-
ning misschien iets voor jou. 

Doelstelling en inhoud
Beter je grenzen bewaken, je zelfver-
trouwen vergroten, minder snel boos 
worden, je kan het allemaal leren. Ook 
meer rekening houden met een ander 
en op een goede manier 'nee' kunnen 
zeggen zijn onderdelen van deze trai-
ning. Het leren maken van eigen keu-
zes en het leren gaan van een eigen 
weg, zijn voor iedereen belangrijk. 
De Rots en Water training is een actie-
ve training. Door middel van spel en 
simpele zelfverdedigingsoefeningen 
gaan we jouw sociale vaardigheden 
verbeteren. Er wordt veel aandacht be-
steed aan je eigen lichaamshouding: 
hoe kijken anderen tegen jou aan. Ben 
je een gemakkelijke prooi of sta je juist 
sterk in je schoenen? Maar we nemen 
ook steeds even tijd om na te denken 
over de oefeningen en soms geven we 
ook een oefening om thuis mee aan de 
slag te gaan. 

Tijdsinvestering 
De training bestaat uit 10 bijeenkom-
sten van 1 uur; vooraf vindt een kort 
kennismakingsgesprek plaats om ver-
wachtingen af te stemmen. Er zijn aan 
deze training geen kosten verbonden. 
Aanmelden: Dit kan via de website Le-
ren met LEV: www.lerenmetlev.nl/zin-
zicht/default.asp?training=84 
De groep bestaat maximaal uit 25 
deelnemers. Mocht u nog vragen heb-
ben dan kan dit via de mail naar: 
desiree.degreef@levgroep.nl

Het grootste kinderfeest van gemeente Nuenen ca!

Stichting SPEK organiseert 
Ko’s Grote Kinderfeest
Op woensdag 16 november wordt het grootste kinderfeest van de gemeen-
te Nuenen ca georganiseerd in Het Klooster te Nuenen. Ko Cadeau, het ge-
zicht van Stichting SPEK, tovert Het Klooster dan om tot een heus kinder-
speelpaleis. De deuren van het speelpaleis gaan om 14.00 uur open en om 
16.30 uur sluiten de deuren weer.

Deze middag valt er volop vrolijk, stoer 
en grappig speelplezier te beleven. Bo-
vendien is er genoeg te eten en te drin-
ken. De toegang is gratis, net als diver-
se onderdelen van dit feest. Daarnaast 
zijn er rittenkaarten te koop voor € 5,- 
per stuk. Met deze rittenkaart(en) kun 
je meedoen aan de speciale activiteiten 
en genieten van extra lekkernijen! De 
opbrengst van de rittenkaarten komt 
volledig ten goede aan activiteiten voor 
onze doelgroep. Natuurlijk zijn extra 
donaties ook van harte welkom!

Wij nodigen graag alle (klein-)kinde-
ren uit Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten uit om samen met Ko Cadeau het 
grootste kinderfeest van de gemeente 
Nuenen ca te vieren! Voor meer infor-

matie kunt u contact met ons opne-
men via Facebook of stuur een mailtje 
naar stichingspek@outlook.com.
Verder kunnen we altijd helpende 
handjes gebruiken voor en tijdens de 
sinterklaasperiode én om gedurende 
dit geweldige kinderfeest de activitei-
ten te begeleiden. Wij zien de aanmel-
dingen graag tegemoet via onze face-
bookpagina.

We hopen jullie allemaal op 16 novem-
ber te zien om er een groot knalfeest 
van te maken!

Taizé-vesper        
in het Van Gogh Kerkje
Op zondag 6 november is in het Van Gogh Kerkje weer een Taizé-vesper. Het 
is volop herfst, de bladeren aan de bomen verkleuren, het wordt kouder, de 
dagen worden korter, de nachten langer. 

Tóch hebben we gekozen voor het the-
ma ‘Leven’, want wat is er zonder ‘le-

ven’? Ook in deze herfst moeten we 
weten, dat God juist voor de levenden 
is. Fijn om even met elkaar dat moment 
te vinden, om even stil te staan bij die 
geheimen van het dagelijkse leven.

In het sfeervolle kerkje zijn er momen-
ten van stilte, maar er zullen ook liede-
ren uit Taizé worden gezongen. Ook 
deze liederen zijn eenvoudig en mooi 
van melodie. Het zijn ook korte melo-
dieën en worden een aantal keren ach-
ter elkaar gezongen. Deze melodieën 
worden ook wel ervaren als een mantra. 

De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Landelijk Atelier-
weekend 2016
 
Op 5 en 6 november vindt in heel 
Nederland dit jaar het Landelijk Ate-
lierweekend plaats. Tijdens dit 
weekend stellen beroepskunste-
naars hun atelier open voor geïnte-
resseerden. Dat is dé kans voor 
kunstliefhebbers om het atelier van 
een kunstenaar te bekijken en voor 
kunstenaars de kans om meer men-
sen kennis te laten maken met hun 
werk. Uniek is dat dit Atelierweek-
end in héél Nederland plaatsvindt. 
Meer dan 190 ateliers doen mee.
 
Tijdens het Atelierweekend stelt onder 
andere Riki Rooijakkers te Nuenen 
(www.riki.nu) haar atelier open. Opval-
lend bij haar schilderijen is de bijzonde-
re beheersing van techniek en kleur. 
Voor de schilderijen gebruikt ze voorna-
melijk acryl- of olieverf op linnen en 
vertolkt haar creativiteit in materieschil-
derijen: het werken met allerlei materia-
len zoals gips, steen, metalen en glas. Dit 
maakt haar een impressionist pur sang. 
Alle musea, galerieën, ateliers en andere 
kunstzinnige organisaties waar kunst-
liefhebbers tijdens het Atelierweekend 
extra van kunst kunnen genieten, zijn te 
vinden op www.kunstweek.nl



Van Rooij Accountants & Adviseurs is een groeiend accountantskantoor met een
informele werksfeer en korte lijnen. Professionele dienstverlening, klantvriendelijkheid,
betrokkenheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij
de beroepsorganisaties NBA en RB en zijn werkzaam voor diverse ondernemingen
in het midden- en kleinbedrijf. Onze kernactiviteiten zijn accountancy en advisering
op financieel en fiscaal gebied. Daarnaast kunnen ondernemers bij ons terecht voor

administratieve dienstverlening en loonadministraties.

Wij zijn op zoek naar een goede 

assistent-accountant 
(32-40 uur)

die (mede)verantwoordelijk wordt voor het begeleiden van klanten 
op administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.

Werkzaamheden:
•  het verzorgen en begeleiden van administraties (deels op locatie bij klanten)
•  het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
•  het verzorgen van alle voorkomende fiscale aangiften
•  het onderhouden van contacten met klanten

Functie-eisen:
•  afgeronde HEAO-BE, AA of SPD opleiding
•  praktijk diploma lonen (PDL) en ervaring met Exact Online zijn een pré
•  enige jaren ervaring als assistent-accountant
•  zelfstandig, gedreven en zeer accuraat
•  goede communicatieve vaardigheden
•  klantgerichte instelling

Interesse:
Als je geïnteresseerd bent in bovenstaande functie kun je je C.V. met brief sturen naar
info@vanrooijaccountants.nl t.a.v. Pepijn van Rooij AA RB.  

Van Rooij Accountants & Adviseurs   
Het Steenen Huys 30, 5673 RS  Nuenen 
Tel.: 040-2555220 of 06-23791020

WWW.WOENSXL.NL

Waarom winkelen in 
Winkelcentrum Woensel?
• 150 ondernemingen
•  gezellige horeca
• semi-overdekt (droog winkelen)
•  aantrekkelijke parkeertarieven
•  gemakkelijk bereikbaar
• dichtbij parkeren
•  locale en landelijke winkels
• en natuurlijk is er altijd iets te doen!

Altijd op de hoogte!
Wilt u op de hoogte blijven van deze 
activiteiten en andere nieuwtjes, 
dan kunt u zich aanmelden voor de 
gratis WoensXL nieuwsbrief. 
Aanmelden doet u middels het sturen 
van een mail aan info@woensxl.nl

Like onze facebookpagina:
www.facebook.com/woensxl

KOOPZONDAG 
6 NOVEMBER 

Eerste en laatste zondag van de maand winkels open 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Waarom winkelen in Altijd op de hoogte!

MUZIKALE GEZELLIGHEID VAN NAUTILUS

www.fitenslank.nl/ellen-lintzen
Tel: 06 - 1448 4483  |  Email: ellen.lintzen@fitenslank.nl

Altijd voldoende energie. 

Nou daar hoor ik 

tegenwoordig zelf ook bij

 Schrijf je nu in. Laatste plaatsen!
Cursusprijs € 135,- en in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraars.

Zet jij in 2016 nog de stap naar een gezond eet- en leefpatroon?
De cursus start weer op 7 november in Nuenen.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 5 NOVEMBER

WinkelhartvanNuenen
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Op zoek naar uw 
voorouders!
Op zaterdag 12 november van 11.00 
tot 14.00 uur organiseert heemkun-
dekring De Drijehornick samen met 
de afdeling Kempen & Peelland van de 
Nederlandse Genealogische Vereni-
ging (NGV) weer een vrije inloop met 
extra aandacht voor genealogie ofwel 
familie- en stamboomonderzoek.

Het is een zeer oude hobby die door de 
komst van de computer en internet 
een nieuwe impuls heeft gekregen. 
Vroeger moest men heel veel reizen 
naar archieven, tegenwoordig kan men 
ook thuis met de computer op internet 
veel vinden uit het verleden over uw 
voorouders.

Wilt u daar meer over weten?
Kom dan op 12 november naar ons 
Heemhuis. Vrijwilligers van de NGV 
en de heemkundekring zijn dan aan-
wezig om u wegwijs te maken bij het 
zoeken naar informatie over uw voor-
ouders. Er zijn voorbeelden hoe u ge-
gevens kunt vinden en hoe die te orde-
nen met schema’s en computerpro-
gramma’s.
Ook is een aantal genealogen aanwezig 
met hun computerbestanden met ge-
gevens over voorouders in Nuenen en 
Noord-Brabant.
U vindt ons in het Heemhuis op: Pa-
penvoort 15A te Nuenen. Met open-
baar vervoer: Buslijn 21/22, halte Nue-
nen, Lindeboom. 

Solo expositie Peer van Gennep 
bij Ruimte in beeld 
Peer van Gennep is een bekende beeldhouwer uit Eindhoven en lid van het 
beeldhouwcollectief Ruimte in beeld. Naast het maken van sculpturen in 
steen, schildert Peer al jaren met acryl en olieverf op het doek. 

Boeiende kijk terug in de tijd 
Afgelopen donderdagmorgen was het de heemkundekring de Drijehornick 
die de maandelijkse KBO lezing verzorgde. Roland van Pareren (het verhaal) 
en Herman Bulle (beeld en geluid) presenteerden als duo het onlangs gere-
aliseerde Nuenense project ‘Terugbeeld’. Een veertigtal informatiepanelen, 
verspreid over de drie kerkdorpen, geeft een mooi inkijkje in Nuenens ver-
leden van wat markant was, maar verdwenen is. 

Extra mooie vogelshow

500 vogels op 
vogelshow van  
VV de Bastaarden
Voor de 46ste keer organiseert vo-
gelvereniging Nuenen haar jaarlijk-
se vogelshow. Ook dit jaar is het 
weer gelukt om 500 vogels op de 
show te krijgen. Meer dan 50 lief-
hebbers hebben hun beste vogels 
ingezonden om te strijden om die 
felbegeerde agglomeratiebeker.

Tevens is de trend, die vorig jaar is in-
gezet, verder doorgezet om meer vo-
gels in zogenaamde vitrine kooien te 
showen. Deze vogels zitten dan in ge-
heel natuurlijk aangeklede kooien met 
groen en beschutting. Tevens zal er 
een grote natuurlijke volière te zien 
zijn als voorbeeld hoe u een volière in 
uw tuin zou kunnen inpassen. Ook zal 
er een grote verkoopklasse zijn waar u 
met goed advies en uitleg een vogel 
kunt kopen.
Onze leden staan u dan ook met raad 
en daad bij zodat u niet een vogel 
koopt die niet bij u past of te veel aan-
dacht vraagt die u misschien niet heeft.
Tevens zal er een stand zijn van Ad en 
Marjon Visser die al meer dan 20 jaar 
vooral vogels prepareren na hun dood. 
Deze Nuenenaren doen hun werk of 
beter gezegd hun hobby al die jaren 
met respect voor het dier. 

De vogelshow wordt gehouden in de 
kantine van de honkbalclub HSCN aan 
de Lissevoort 6 te Nuenen.
Vrijdag 4 november van 20.00 uur tot 
22.00 uur; zaterdag 5 november van 
10.00 uur tot 20.00 uur; zondag 6 no-
vember van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Het Nuenens patronaat, het gemeen-
tehuis van Nederwetten, de buurt-
schap Refeling met Net Ketel en Pietje 
de Pruis, het Hof van Renesse in de 
Beekstraat, de remise van Hannes van 
Lieshout of het station van Eeneind. 
Roland van Pareren leidde het publiek 
met mooie achtergrondverhalen en 
ondersteund met een schitterende dia-
presentatie van Herman Bulle langs tal 
van verdwenen en soms zelfs vergeten 
markante plekken in Nuenen.
Toch blijkt veel van het verdwenen erf-
goed stevig verankerd in de geest en 
het hart van oude Nuenenaren. Voor 
veel toehoorders was het een feest van 
herkenning.

Van Pareren en Bulle schoven bij de 
Nuenense KBO aan tafel om nog eens 
heerlijk mijmerend terug te blikken 
naar de eerste bus van Hannes van 
Lieshout van Nuenen naar Eindhoven, 
de schilderachtige verschijning van 
Net Ketel, zo echt bij het Nuenen ho-
rend van meer dan een halve eeuw ge-
leden, of het koninklijke uitstapje met 
overnachting op het station Eeneind 
van Wilhelmina en Juliana.

Behalve dat we een boeiende ochtend 
beleefden, durven we te stellen dat 
Nuenen met de panelen van ‘Terug-
beeld’ een mooi heemkundig project 
rijker is.

Lage maandlasten      
niet altijd lucratief
De lage rente is op dit moment dé grote stimulans op de woningmarkt. En daar 
is natuurlijk (bijna) iedereen blij mee. Tegelijkertijd komen mensen met een lo-
pende hypotheek - die dan ook nog een flinke tijd doorloopt - voor een dilem-
ma te staan. Oversluiten of niet? En zo ja, voor 5 jaar of voor 10 jaar? Je krijgt dan 
een lagere rente, maar betaalt wel een ‘oversluitboete’ aan de geldverstrekker. 
Of is ‘rentemiddeling’ een mogelijkheid? Dan wordt de rente ‘gemiddeld’ tussen 
het rentepercentage van je lopende hypotheek en de actuele hypotheekrente 
van de geldverstrekker. De boeterente wordt in dat geval als het ware uitge-
smeerd over een langere periode.

Het is ondoenlijk op dit punt een algemeen advies te geven, want dit is van veel 
factoren afhankelijk. Als je een (bank)spaarhypotheek hebt, is oversluiten vaak 
niet zinvol bijvoorbeeld. Want dan gaat weliswaar (de betaalde) rente omlaag, 
maar ook de rente op de bijbehorende spaarrekening waarmee de hypotheek 
afgelost moet worden. Dat kan netto zelfs duurder uitpakken. Een ander puntje: 
van de aftrekbare rente moet het eigenwoningforfait worden afgetrokken. Die 
bedraagt 0,75% van de WOZ-waarde. Dit kan soms betekenen dat lagere rente 
niet het positieve effect heeft waarop was gehoopt.

Oké, eerder aflossen dan maar? Ook het voordeel daarvan kan genuanceerd 
worden bekeken. Bijvoorbeeld voor zzp’ers met een matige pensioenopbouw, 
kan het een risico zijn om het hele vermogen in je huis te stoppen. En stel voor 

dat de politiek het idee - dat bij sommigen leeft - doorvoert 
om de overwaarde van woningen te gaan belasten met 

vermogensrendementsbelasting? Dan is een volledig 
hypotheekvrij huis al helemaal niet meer zo’n aantrek-
kelijke gedachte. 

Het streven naar lagere netto maandlasten is uiteraard 
begrijpelijk, en nu de rente zo laag is, lijkt dit makkelijk 
te realiseren. Maar er is de laatste jaren veel veranderd 

op het gebied van hypotheken en renteaftrek en er staat 
ook nog het een en ander op stapel. 

Het is dus verstandig ideeën of plannen daarvoor eerst 
goed te bespreken met een ter zake kundig adviseur 

om te bepalen of die ideeën werkelijk financieel 
voordelig zijn.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Drie maal vier generaties!
Marion van Dijck vertelt over de 4 generaties in haar familie: ‘Wij heb-
ben sinds 5 oktober drie maal vier generaties. Mijn moeder (83 jaar) 
kreeg 7 kinderen in 6 jaar tijd. Op de dag dat de oudste geboren werd 
kreeg ze een tweeling. Ze kreeg 22 kleinkinderen waarvan mijn drie 
dochters de oudste kleindochters zijn. Nu ben ik zelf bijna 57 en heb 
vijf kleinkinderen waarvan 4 kleindochters. Op de foto zien jullie mijn 
dochter Sanne (26) met haar dochter Liene van 8 maanden. Daarbij 
de oudste dochter Robine (6 Jaar) van mijn oudste dochter Marieke 
(32 jaar) met op schoot haar tweede dochter Jolijn (4 jaar). Dan mijn 
moeder (83 jaar ) ik zelf (56) met naast mij mijn jongste dochter Eefje 
(24 jaar) met op schoot Tess van 3 weken oud.
 
Zelf woon ik nog in Nuenen waar ik op meerdere plekken heb ge-
woond samen met mijn vier kinderen.
Nu woont mijn zoon nog in Nuenen en mijn dochters in Mierlo, 
Geldrop en Nootdorp.”

Fotoclub Knipoog viert een feestje
Het is 5 jaar geleden dat Fotoclub Knipoog van de PVGE afdeling Nuenen 
werd opgericht. Tijd dus voor een feestje ! In het weekend van 5 en 6 novem-
ber wordt dit feit gevierd met een jubileum tentoonstelling. Noteer dit vast 
in uw agenda !

De expositie is te bekijken in het on-
derkomen van de PVGE Nuenen ‘Het 
Kwetternest’ in gebouw Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen. 
Openingstijden, zowel op zaterdag als 
zondag, van 10.30 - 17.00 uur. De the-
ma’s zijn dit jaar: Regen, Storm en 
Schaduw. Tevens is er weer een heel 
scala aan foto’s met vrij werk te zien.
Om aan dit jubileum een speciaal tint-

je te geven zijn er bovendien foto’s met 
spreekwoorden en gezegden te zien. 
De toeschouwers mogen raden welk 
spreekwoord of gezegde is afgebeeld.
In een aparte ruimte worden fotobeel-
den met muzikale ondersteuning ge-
toond. 
U bent allen van harte welkom op 5 en 
6 november om de expositie te komen 
bekijken. Toegang is gratis.

Foto Wim Verheecke

Kienen in Scarabee
Op dinsdag 8 november organiseert 
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen 
weer een kienavond in wijkcentrum 
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10.
Aanvang: 20.00 uur.
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Blazerij de Molshoop
Zondagmiddag 6 november speelt Blazerij de Molshoop weer een thuiswedstrijd 
in de Jo van Dijkhof. De Gasterij aldaar is immers hun repetitieruimte waar ze 
elke woensdagavond gastvrij ontvangen worden. Hun repertoire zal aanstaande 
zondag variëren van Zuid-Amerikaans, tot blues en dixieland. Ook hits uit de ja-
ren ’60, ’70 en ’80 zullen aan bod komen. Zo zullen o.a. El Bimbo, Basin street 
blues, On the sunny side of the street, Sweet Home Chicago, Midnight in Moskou 
en Rock around the Clock de revue passeren. Aanvang: 14.30 uur. Toegang gratis.

Hij maakt abstracte en sprookjesachti-
ge landschappen met een bijzondere 
uitstraling. De composities en het 
kleurgebruik zijn overweldigend, hel-
der en transparant. Peer werkt graag 
laag over laag, met gebruikmaking van 
onderliggende kleurtonen. Werk dat 
enigszins doet denken aan Dali en dat 
zeker gezien mag worden. De schilde-
rijen van Peer zijn nog nooit getoond 
aan het publiek.

Ruimte in beeld heeft de primeur om het 
werk van Peer van Gennep in volle breed-
te te tonen: zijn schilderijen in combina-
tie met zijn laatste beelden in steen.
De expositie is op zondag 6 november 
van 12.00 tot 17.00 uur bij Ruimte in 
beeld, Dubbestraat 9a in Nuenen. U 
bent van harte welkom op deze dag!
Voorts is de expositie te zien tot 9 de-
cember na een telefonische afspraak 
met Peer: 06 11400052. 



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

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

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

www.restaurant-elpida.nl

Openingstijden: Maandag t/m zondag 16.00 - 22.00 uur
Dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen 

Met Kerstmis en Oud&Nieuw geopend. Graag reserveren

OOK NIEUW:
Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, minimaal 2 personen

Legitimatie verplicht

Elpida

Kalli orexi
Smakelijk eten

Elpida

Kalli orexi
Smakelijk eten
Elpida

Kalli orexi
Smakelijk eten

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida

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

Elpida

Kalli orexi
Smakelijk eten

1e EN 2e KERSTDAG:
Doorlopend speciaal 

kerstbuffet
Vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren. 

Kinderen t/m 5 jaar GRATIS. 

€ 36,-
(p.p. en excl. drank)

Herfstaanbieding
15% korting op de totale rekening

(geldt niet bij afhalen) tegen inlevering van deze bon vóór aanvraag rekening. 
Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Geldig t/m 30 november.

U bent van harte

 welkom en profiteer 

van de korting!
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Grote overzichtsproeverij   
bij Wijnslijterij Sans Oreille 
Aanstaande weekend is het zover! Dan zijn de geheel vernieuwde winkel en 
het proeflokaal geopend voor een spannende, gezellige, maar vooral lekkere 
proeverij! Wijnwinkel Sans Oreille is veranderd in Wijnslijterij Sans Oreille.

Wat is het verschil? “Nou” zegt de en-
thousiaste eigenaresse Marianne Coo-
len: “vroeger verkocht ik alleen wijn, in 
combinatie met olie, azijn of kaas. Je 
mag volgens de Nederlandse wetge-
ving wijn verkopen met food of wijn 
verkopen met gedestilleerd, maar mijn 
passie ging (en gaat) uit naar de wijn-/
spijs combinatie. Dat is ook de kracht 
van de winkel. Want er is niets lekker-
der dan je speciale (feest)maaltijd af te 
sluiten met een heerlijk glas cognac of 
een single malt whisky. Heel lang heb ik 
nee moeten verkopen en mijn klanten 
stuurde ik door, met pijn in mijn hart…” 

Maar nu is hierin verandering geko-
men, sinds een tijdje heeft Sans Oreille 
een vergunning voor het proeflokaal 
en de winkel om ook te ‘slijten’. “Ik ben 
voorzichtig begonnen met een nieuwe 
collectie, want het aanbod is oneindig! 
‘Nee’ verkopen, heb ik inmiddels ge-
schrapt uit mijn vocabulaire en ik sta 
altijd open voor vragen en ga overal 

achteraan! Dat geldt overigens ook 
voor alle wijnen. Als er een nieuwe Ne-
derlandse importeur is, dan ga ik er 
voor. Dus vragen kan altijd! Net zoals 
bij wijnen, pak ik alleen de pareltjes er-
uit, (wel of geen bekende) drankjes 
waar je blij van wordt, waar je speciaal 
voor gaat zitten of als afsluiting van 
een heerlijke maaltijd! Daar is het le-

De suikerzakjes van Kees Lier
Door Karin Aarts-Janssen

Hij zwaait de deur van de slaapkamer open en grinnikt. “Dit was vroeger de 
kamer van mijn zoon. Maar zelfs deze ruimte werd te klein. Je moet je voor-
stellen dat ik tot voor kort het raam hier niet meer open kon krijgen. Het 
stond hier helemaal afgeladen vol.” Er volgt een smakelijke lach. “Mijn vrouw 
kon er niet meer tegen. Er was inderdaad sprake van serieus ruimtegebrek. 
Overal lagen zakjes.”  Kees Lier (65) is een echte verzamelaar. In zijn huis lig-
gen naar schatting meer dan honderdduizend suikerzakjes. Een groot deel 
lag opgeslagen in deze kamer, verspreid over dozen, enveloppen, mappen 
en albums. 

Bent of kent u ook zo’n fanatieke verzamelaar in Nuenen, 
wij komen graag met de verzamelaar in contact. 
Stuur een mailtje naar redactie@ronddelinde.nl

De hobby van...

Van suikerzakjesbergenbeklimmen is 
inmiddels geen sprake meer. Slechts 
één wand is gevuld met rijen mappen 
en albums. Hij kijkt omhoog, richting 
plafond. “De rest staat op zolder.”

Kees groeide op in een gezin van zes 
kinderen in de Eindhovense wijk Ton-
gelre. Zijn vader werkte bij Philips, op 
een laboratoriumafdeling voor kunst-
stoffen. Zijn moeder was huisvrouw 
en werkte later bij de Amro bank. Kees 
deed meao en een avondstudie SPD 1 
en 2, werkte zeven jaar bij Philips en 
kwam uiteindelijk terecht bij de Rabo-
bank in een functie waarin hij bedrijfs-
financieringen moest beoordelen. 

“Het verzamelen zit bij mijn familie in 
de genen”, vertelt hij, terwijl hij door 
een album suikerzakjes met als thema 
wilde dieren bladert. “Er werden siga-
renbandjes, postzegels en lucifermer-
ken gespaard en mijn broer en ik 
stortten ons op de suikerzakjes en de 
wikkels die om klontjes heen zitten. Al 
vrij snel hadden wij een prachtige ver-
zameling jaren vijftig exemplaren, die 
we in een paar dozen bewaarden. 
Tot zo ver het goede nieuws. Nu het 
minder goede nieuws. Ik ging in 
dienst. Toen ik terugkwam uit dienst 
waren mijn ouders verhuisd. Van de 
11.000 suikerzakjes was geen spoor 
meer te bekennen. Alles weg. Ver-
schrikkelijk! Toen moest ik weer op-
nieuw beginnen.” Kees vertelt en-
thousiast verder.
“Inmiddels is de teller de honderddui-
zend gepasseerd. Om orde in de      
chaos te scheppen,  ben ik aan het       
rubriceren geslagen, allemaal volgens 
het systeem van de Club van Suiker-
zakjesverzamelaars. Voor ik lid werd 
van de Club hanteerde ik mijn eigen 
indeling, op thema, van bloemen, die-
ren, kastelen, landen tot sport en nog 
veel meer. Maar op het moment dat ik 
de vereniging ontdekte heb ik een ri-
goureus besluit genomen: de hele 
verzameling moest opnieuw geor-
dend.” En Kees begon opnieuw. “Kijk 
maar eens op www.suikerzak.nl  en 
dan zie je hoe de fanatieke medever-
zamelaars rubriceren en dat is op ba-
sis van fabrikant en dat ging ik ook 

doen. Van het oudste suikerzakje (Ik 
denk dat die uit 1913 stamt) tot het 
zakje dat gisteren werd weggegrist bij 
een van der Valkrestaurant en de zak-
jes die iemand voor me meebracht uit 
Italië en ik zojuist ontvangen heb. 
Vrienden, familie, kennissen, iedereen 
helpt mee om mijn verzameling nog 
groter te maken. Het houdt niet op. Ik 
heb er ondertussen zo’n 30.000 op-
nieuw gesorteerd. Dat betekent: uit-
zoeken, scannen en vervolgens zo 
veel mogelijk gegevens over het sui-
kerzakje noteren. Van de fabrikant tot 
het jaartal, plaats van herkomst, pro-
vincie, eventuele tekst, illustraties, 
kleur en alle bijzonderheden. De ko-
mende jaren ben ik er wel zoet mee, 
want ik heb er nog ruim zeventigdui-
zend te gaan. Over een envelop met 
duizend stuks doe ik ongeveer een 
maand. Gemiddeld stop ik tien uur 
per week in mijn verzameling.” La-
chend vertelt hij verder: “Het is een 
heel karwei, ja. maar het is een hobby. 
Puur voor de ontspanning en omdat 
ik er ontzettend veel lol in heb.”
Of hij er ooit mee zal stoppen? Kees 
kijkt of hij water ziet branden. “Nee, 
nooit. En nieuwe zakjes blijven altijd 
welkom.” Aldus Kees Lier.

Ieder jaar is er een verzamelbeurs en 
ruilbeurs ergens in Nederland georga-
niseerd door De ‘Club van Suikerzak-
jesverzamelaars in Nederland’, het Ne-
derlandse knooppunt van en voor 
verzamelaars van suikerzakjes, -wik-
kels en -sticks. Op 19 februari 1995 
werd 'Suikerzak Nederland’ en de 
‘Vereniging Vrienden van de Suiker-
zak’ in het leven geroepen. Het begon 
toen als een 'ludieke' actie, zie de ru-
briek 'Met een glimlach’ op de website. 
In de loop der jaren heeft een en an-
der echter een serieuzer karakter ge-
kregen. 
Op 27 december 2000 is de ‘Club van 
Suikerzakjesverzamelaars in Neder-
land’ opgericht en werd de internet-
site www.suikerzak.nl in gebruik ge-
nomen. Het lidmaatschap van de Club 
is gratis. Een vrijwillige financiële bij-
drage is welkom. Er zijn op dit mo-
ment ruim 130 Clubleden, waarvan 
ongeveer twintig uit het buitenland. 

Bruna Nuenen | Parkstraat 13
Op 19 november verschijnt de nieuwste  

HARRY POTTER met als titel HARRY POTTER EN HET VERVLOEKTE KIND 
Dit boek kunt u reserveren door onderstaande strook in te vullen 

en in te leveren op bovenstaand adres 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Of online bestellen via bruna8208@brunawinkel.nl 

 

Kom naar MMC Live! 
Voeding met verstand 
Zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven. Daar dragen de specialisten en 
professionals van Máxima Medisch Centrum (MMC) elke dag aan bij. Dat wil-
len we graag met de hele regio delen via MMC Live! Daarom worden vanaf 
nu twee keer per jaar actuele onderwerpen over gezondheid op een toegan-
kelijke manier belicht tijdens MMC Live! avonden. De eerste editie van MMC 
Live! wordt gehouden op woensdagavond 23 november en staat in het te-
ken van voeding. 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Iets voor Nuenen
Door Elwien Bibbe

Mijn vriendin holt tien keer zo hard over de aardbol als ik. Dus zij is al in Amster-
dam geweest en heeft de tentoonstelling van kunstenaar Tinguely al gezien. En 
Ik fiets bijna dagelijks van Nuenen naar Eindhoven. We ontmoeten elkaar op het 
CS. Ik heb al een ABN AMRO fiets voor haar geregeld en we gaan samen op de 
mooiste dag van de DDW naar Sectie C. 

Erg opschieten doen we niet...mijn vriendin houdt bij ieder atelier een 10 minu-
ten interview...leuker kun je het niet hebben...ze was beter de journalistiek in 
gegaan. Straks maar solliciteren bij MAX Rotterdam. Ik moet haar dat nog vertel-
len voordat Sectie Noord van de Zonnebloem haar definitief in de armen sluit.

Op Sectie C is het heel netjes geworden. Geen houtkrul meer te bekennen en er 
is veel food... eettentjes te over. Er zijn muntjes, er wordt voor het eerst entree 
geheven en ik krijg een groene stempel op mijn hand...

Ik stoor Coen van de Coenemannen bij zijn lunch. Bewoners van de Beekstraat-
se velden kennen ze wel, die grote platte ijzeren mannen. Bij mij in de straat 
staat een rode. Studio Bonkend heet zijn atelier......

Op de terugweg passeren we het Design Perron aan de Fuutlaan. Mooi stukje 
open ruimte langs het Eindhovense spoor. Being there is eigenlijk al genoeg. 
Mijn vriendin moet van mij nog even verplicht op een oranje bankje gaan zitten. 
Een paar seconden later straalt en giechelt ze even hard als de dames links en 
rechts van haar. En ik weet precies wat ze voelen en lach mee. De bank is een cv! 
En ik vind het geweldig. Verwarmingsbanken, dat lijkt me wel wat voor het 
straks hoogbejaarde Nuenen.

Allerzielenconcert 
2016 ‘Lux Aeterna’
Op 5 november vindt alweer voor de 
derde keer het jaarlijkse Allerzielen-
concert plaats o.l.v. dirigent Tom Su-
ters, in de H. Clemenskerk, Park 53 
te Nuenen, aanvang 20.00 uur. 

Uitvoerenden dit jaar zijn de sopraan 
Caroline Chamboné, twee projectko-
ren met in totaal 90 zangers en zange-
ressen en een speciaal samengesteld 
orkest. Centraal in het programma 
staat het prachtige in 1997 gecompo-
neerde ‘Lux Aeterna’ van Morten Lau-
ridsen. Deze troostrijke maar soms ook 
overweldigende muziek voert de luis-
teraar mee op een reis naar het eeuwige 
licht van de miljarden sterren in de on-
eindige kosmos. Ook uitgevoerd wor-
den het ontroerende Kyrie uit de Gros-
se Messe K427 van Mozart en Begräb-
nisgesang op. 13 voor blazers en koor 
van Brahms. Het programma wordt 
gecomplementeerd met werken van 
Grieg en Mendelssohm en de Cheru-
bynse Hymne uit de byzantijnse litur-
gie van Johannes Chrysostomos van 
Tchaikowsky. Het concert wordt beslo-
ten met het dubbelkorige slotdeel uit 
de Sunrise Mass van de 38 jarige Noor-
se componist Ola Gjeilo. Kaarten voor 
zowel Nuenen als St. Oedenrode á 
€15,- zijn vanaf nu te koop via Bruna 
(centrum Nuenen), Sanders-mode 
(Kernkwartier Nuenen) of te bestellen 
via projectinfopunt@gmail.com.
Kaarten zijn ook te koop in beide ker-
ken vanaf een uur voor aanvang van 
het concert. Op zondag 6 november 
15.00 uur wordt het concert nogmaals 
uitgevoerd in de St.Martinuskerk, 
Kerkplein 74a te Sint-Oedenrode.

Lionsclub Universitas 
trakteert De Dassenburcht
Omdat de wereldwijde organisatie van Lionsclubs volgend jaar 100 jaar be-
staat, hebben de Nederlandse Lionsclubs gezamenlijk een actie gestart met 
het doel geld in te zamelen voor de Stichting Het Vergeten Kind. In Neder-
land zijn ruim 38.000 kinderen tussen de 0 en 18 jaar die niet in een veilige 
en stabiele thuisomgeving opgroeien, maar noodgedwongen in een op-
vanglocatie leven. De Stichting Het Vergeten Kind wil hen een kindvriende-
lijke omgeving geven, een warme plek zonder zorgen en met passende 
activiteiten.

Alle Lionsclubs in Nederland samen gaan voor dit goede doel minstens een miljoen 
tulpenbollen verkopen. De leden van Lionsclub Eindhoven Universitas hebben be-
sloten hun deel van de bollen niet door te verkopen, maar te schenken: want wie 
jarig is trakteert! 350 Tulpenbollen gaan als traktatie naar basischool De Dassen-
burcht in Nuenen. De school is net begonnen met de herinrichting van de school-
tuin en kan de tulpenbollen goed gebruiken. Op 2 november vindt de overdracht 
van de bollen plaats. Het team van leerkrachten heeft enthousiast een bollenplant-
dag georganiseerd, waarbij ouders, buurtopa’s en -oma’s worden betrokken en ko-
men helpen. Alle leerlingen van heel klein tot groot krijgen een eigen tulpenbol, die 
ze zelf met hulp gaan planten in de tuin van hun school. In het voorjaar zal de hele 
schooltuin vol staan met kleurige tulpen door de kinderen zelf geplant. 

ven toch voor bedoeld nietwaar? Een 
mens leeft te kort om slechte wijn te 
drinken, en zo geldt het ook voor mijn 
nieuwe collectie!“

Mocht u interesse hebben de ver-
nieuwde winkel te zien en het een en 
ander te proeven, zoals lekkere dage-
lijkse of speciale wijnen of een mooie 
cognac, dan bent u dit weekend meer 
dan welkom! Zaterdag 5 november en 
zondag 6 november zijn de deuren ge-
opend van 14.00 tot 18.00 uur voor een  
proeverij! Adres: Opwettenseweg 115 
in Nuenen. Gewoon binnen lopen 
zonder entree te betalen, want er is al-
tijd wel iets bij waar uw mond van op 
vakantie gaat! .  

Sommige wijnen, een speciale witte 
port en een dessertwijn zijn gecombi-
neerd met speciale ambachtelijke kaas, 
om u alvast op leuke ideeën te brengen 
en het proeven nog aangenamer te 
maken!
Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijk 
dan op de webpagina van Sans Oreille 
de voorlopige proeflijst: 
www.sansoreille.nl 

Elke dag zijn we met voeding bezig. Er 
zijn diverse hypes over voeding. Maar 
wat is nu een hype en wat is echt goed 
voor je? Wat kun je eten met gezond 
verstand? Arts Richard Verheesen 
geeft hierover dagelijks advies. Hij zet 
mensen aan om door middel van voe-
ding meer regie te krijgen over hun ge-
zondheid. Tijdens MMC Live! ontra-
felt hij hypes over voeding en vertelt 
hij wat echt goed voor je is. Ook is er 

volop ruimte om vragen te stellen en 
gaat hij in gesprek met de zaal.
Wat is een gezond voedingspatroon? De 
MMC diëtist geeft daar tijdens MMC 
Live! praktische tips over. Voeding en 
leefstijl zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Hoe gaan jij en je omgeving 
om met een gedragsverandering op het 
gebied van voeding? Psychologe Dionne 
Kessing met expertise op het vlak van 
gezondheidsgedrag geeft je tijdens de 
avond diverse tips & tricks. Zij daagt je 
uit om in de zaal al doelen te stellen 
waarmee je thuis aan de slag kunt gaan. 

Aanmelden
MMC Live! Voeding met verstand 
vindt plaats op woensdagavond 23 no-
vember van 19.00 - 21.30 uur in het 
Auditorium van MMC in Veldhoven 
(De Run 4600). De toegang is gratis. 
Voor deze unieke bijeenkomst is aan-
melden noodzakelijk. Aanmelden kan 
via www.mmc.nl/mmclive. Er zijn 150 
plaatsen beschikbaar, dus meld je snel 
aan. www.mmc.nl



LINDEBLAADJES

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

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

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl Ervaren huisarts verricht 

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

NAAIMACHINES nieuw, 
gebruikt en reparaties van 
alle merken. Van de Westerlo 
St. Annastraat 21 Gemert. 
Tel. 0492-361116 info@
westerlo-naaimachines.nl

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

TUINAANLEG EN RE-
NOVATIE. Klein machinaal 
grondwerk. www.lapagonda-
tuinen.nl Tel: 06-19702668.

TE KOOP: DAMESFIETS 
UNION 3 versnellingen wei-
nig gebruikt € 60,-. HALO-
GEEN OVEN € 25,-. Brons 
koperen KERKKANDE-
LAAR 90 cm hoog € 25,-. 
Na 18.00 uur 040-2834017.

ZONDAG 6 NOV. SPI-
RITUELE BEURS 11.00-
17.00 uur. 4 GRATIS lezin-
gen. 1ste om 11.30 uur. 
Marjan Huisman e.a. Den 
Heuvel, Heuvel 2 Mierlo. 
Entree € 5,-, kortingsbon zie 
www.stichting-deva.nl

PEDICURE: ALTA GRACE 
Ook voor diabetes! En ik kom 
aan huis. Cadeaubonnen te 
krijgen. Tel: 06-50571183.

 PUZZELHOEKWeek 44

9 3
3 8 1

8 2 4 9
6 5 3

1 7 6 4
9 7

7 2 8 1

9 8 5 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 2 verstandelijk 10 wier 12 sterke drank 13 in orde 14 sluis 
16 hofmeester 19 ontroering 21 koraaleiland 22 insect 25 boterton 
26 strafwerktuig 28 erfelijkheidsdrager 30 nieuw (in samenst.) 31 groente 
34 kledingstuk 36 staat in Amerika 38 koortsachtig spreken 
39 muziekinstrument 42 wandversiering 44 eenheid van elektrische weerstand 
46 vrouwelijk dier 48 officierskantine 50 pl. in Duitsland 52 schrijfvloeistof 
53 plotseling 55 onbrandbare stof 57 sukkel 58 profeet 60 Noorse godheid 
61 soort hert 62 lachfilm.

Verticaal: 1 planeet 3 vlaktemaat 4 Europeaan 5 in memoriam 6 numero 
7 eikschiller 8 water in Utrecht 9 land in Afrika 10 gescheiden 11 gezelschap 
14 houding 15 Spaanse titel 17 te zijner plaatse 18 tegengesteld 20 in orde 
23 landbouwwerktuig 24 voegwoord 27 werkelijk 29 roofdier 32 commerciële 
tv-zender 33 riv. in Oostenrijk 34 hogesnelheidslijn 35 maand 37 leemte 
38 Ned. rivier 40 inktpatroon 41 grote warmte 43 uniform 44 oosterlengte 
45 pers. vnw. 47 armholte 49 selenium 50 riv. in Spanje 51 Chinees gerecht 
52 inkomstenbelasting 54 troefkaart 56 droog 59 Internet Protocol 
60 administratietroepen.

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

S T E I G E R C H O L E R A

P O V E R N Y D E L G

E S M S H O K E I E E

E N G P R E C A I R M E N

C E E L E M N N C E N T

H U N E B E D O N V R E D E

A V E E O S

O N D E U G D B O L S T E R

P U I N I O A R S A T E

E R G E N E R L E I L E B

E K V N K V K D N R E

N T E A M D L E E P L

S N O R K E L K O M B U I S

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

Oplossingen wk 43
T T O T E M A T G L A S

T N A R I P S D A L P S

P C I A A I E A M E R R

E U E R V T M D E I O E

N I E L P N S H A S F V

E L A H E N C E U A I E

G W L G R S R C O T L W

G E L E D E R W A R E N

E A B I V I K M E D R V

G I M A C N I N E K E B

S T R A K N O D I B N T

G D Z E E P B E L L E N

S A M E N L E V I N G

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.

AANGEVEN
AFRIT
ALDUS
ALPINO
BOCHT
CHICAGO
CORRUPTIE
DADEL
DOELTRAP
EIGENDOM
EXACT
GLAZIG
GRAUW
INSPRINGEN
JEUKEN
KARIBOE
KAVEL
KWAAL
LANDGENOOT
NAAINAALD
REGEN
REPEL
SCHEL
SERRE
VRIEND
WERKKRACHT
WICHT

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 42, Mw. J. Salden, Nuenen.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

TE HUUR: VAKANTIE IN 
ZUID SPANJE?  Prachtig 
vakantieappartement met 
Wifi, TV en zwembad in 
omgeving Benidorm/Altea. 
Meer informatie: www.
casamama.jouwweb.nl 
of 06-51282715.

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

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

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

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

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

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

* PERFECTE GEVORM-
DE WENKBRAUWEN (3D 
Hairstrokes) ook Micro-
blading, mesjestech-
niek, EYELINERS, LIPLI-
NERS (Full Lips) MAKEN 
UW GEZICHT SPREKEN-
DER EN GEEFT EEN 
JONGER VERZORGD 
UITERLIJK. Met Perma-
nent Make-up elke dag 
weer stralend voor de dag 
komen zonder moeite. Al 18 
jaar ervaringen GGd gecer-
tificeerd. Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend advies.

    
* LAST VAN STORENDE 
HAARTJES? SPECIA-
LIST IN ONTHAREN, 
30 JAAR ERVARING, 
nieuwste technieken, bes-
te resultaten, Diodelaser, 
Electrisch ontharen, 
harsen.  Nu beginnen 
volgend jaar zomer blij! 
Erkend door zorgverzeke-
raar!! Aarzel niet, bel voor 
gratis consult!

   
* ACNE WEG ERMEE!! 
Diverse vakkundige behan-
delingen om acne te behan-
delen. Tijdig behandelen 
voorkomt het ontstaan van 
littekens. NIEUW NEO-
DERMA CHINESE KRUI-
DENPEELING. Erkend 
door zorgverzekeraars. Te-
vens thuisverzorgings- en 
voedingsadviezen. Puistjes 
weg met GLADSKIN, bij 
ons verkrijgbaar!!

   

* AFSLANKEN NA DE 
ZOMER? Cellulitis, Love-
handles, Maag- en Buik-
vetrolletjes. Met bindweef-
selmassage, Ultrageluid en 
Endermologie; ons nieuwe 
apparaat is binnen!! Nieu-
we generatie LPG Inte-
gral. Nu ook korte express 
behandelingen voor één 
zone, bv. bovenarmen of 
buik. Gratis vetmeting en 
voedingsadvies en Bel voor 
een vrijblijvende intake.

   
* PRIMEUR!! WERELD-
WIJD EEN SUCCES 
PLEXR SOFT SURGERY. 
HET ALTERNATIEF VOOR 
PLASTISCHE CHIRUR-
GIE, zonder snijden. 
Ooglidcorrectie, Halslift, 
Rimpel-eliminatie, Wenk-
brauw-mondhoeklift met 
direct en blijvend resultaat. 
Uitgevoerd door medische 
specialist in ons instituut. 
Bel voor informatie en maak 
een afspraak op woensdag 
9 november. Beperkt aantal 
plaatsen, directe behan-
deling mogelijk. Ook voor 
Botox en Fillers.

WELLNESS

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

WINNAAR GEZOCHT
Voor seizoen 2016 – 2017 zijn wij voor de 
selectie Jo19-3 (A3) per direct op zoek naar een 
doelman, die dit seizoen nog de “dubbel” met 
de selectie A3 wil winnen.
Ben je geboren tussen 1997 – 2000 en heb je 
een echte winnaars mentaliteit, meld je dan 
direct aan bij de selectie Jo19-3 op telnr. 06 – 
51896209 en vraag naar Gertjan van der Velde. 
Trainingen op maandag en woensdag van 20.30 
– 22.00 uur. Wedstrijden op zaterdag.
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Zorgatelier Nuenen, een dagbesteding voor mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) verhaalt in deze rubriek over het 
dagelijks leven. 

Daar word je stil van!
Zorgatelier Nuenen houdt elke eerste donderdagavond van de maand een 
NAH-Café voor mensen met hersenletsel, opgelopen door bijvoorbeeld een 
ongeluk of beroerte. Ze kunnen elkaar ontmoeten, ontspannen, nieuwe 
contacten leggen, gezellig kletsen en iets drinken. De dagelijkse dingetjes 
delen of iets vertellen over een passie of hobby. Er is ook ruimte voor verha-
len, achtergronden en ervaringen rondom het leven met de gevolgen van 
het letstel, die vaak voor de buitenwereld onzichtbaar, onbegrijpelijk of on-
verklaarbaar zijn.  

NAH-Café is niet zomaar een café. 
Het gaat er heel anders aan toe. Er 
hangt een gezellige sfeer en rust. Er is 
geen muziek, er wordt zacht en kalm 
gepraat en naar elkaar geluisterd. Er is 
echte aandacht. Voor iedereen. Elke 
bezoeker krijgt de tijd en ruimte om 
iets over zichzelf te vertellen. Je bent 
er welkom en veilig. Als je naar een 
gewoon café gaat om je vrienden of 
nieuwe mensen te ontmoeten, moet 
je jezelf vaak overschreeuwen om bo-
ven de muziek en het rumoer uit te 
komen en word je regelmatig afgeleid 
door de drukte om je heen. Je komt 
om anderen te ontmoeten en het con-
tact komt soms niet eens tot stand….  
Voor het eerste NAH-Café van de 
herfst, begin oktober, hadden Jos en 
zijn vrijwillig team de tafel mooi ge-
dekt. Er stonden kaarsjes op tafel en 

pepernoten (ze waren er al vroeg bij!) 
De ‘bediening’ verliep soepel en ge-
ruisloos, iedereen was in ‘no time’ 
voorzien van een drankje. De enige 
decibellen kwamen van oude teckel 
Floortje, die iedereen blaffend be-
groette.  
Hoewel het café al vanaf half 8 open 
is, kwam één van de bezoekers, die 
dicht bij Nuenen woont, pas om 9 uur 
aan. Zijn taxi had er zolang over ge-
daan om er te komen, omdat hij op 
zijn route eerst andere mensen naar 
hun bestemming had gebracht. Drie 
kwartier later stond diezelfde taxi-

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN

HEIDEPLANTEN - BLOEMBOLLEN
POTCHRYSANTEN enz.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTENchauffeur alweer voor de deur om 
hem op te halen. Terwijl deze leuke 
man nog niet klaar was met zijn ver-
haal. Hij vertelde dat hij voor dronken 
was aangezien, vanwege zijn manier 
van praten als gevolg van zijn hersen-
letsel. En hij vertelde enthousiast hoe 
hij altijd met veel plezier had gewerkt, 
maar dat op heeft moeten geven na 
zijn ongeluk. Daar word je stil van! 
Ook een andere bezoeker werd veel te 
vroeg opgehaald door het taxibedrijf. 
Jos hielp haar handig in haar jas, legde 
haar tas op schoot en draaide haar 
rolstoel behendig richting voordeur. 
Diep onder de indruk ruimden we in 
stilte de tafel af en brachten in ge-
dachten de keuken op orde. Jos deed 
het licht uit. 

NAH-Café Eindhoven/Nuenen
Fijn als u er (weer) bij bent! Voor wie? 
Voor mensen met NAH. Hun part-
ners, familieleden en mantelzorgers 
zijn ook hartelijk welkom. Wanneer? 
Iedere eerste donderdag van de 
maand: 3 november en 8 december 
(i.v.m. sinterklaas). Waar? Den Bin-
nen 5, 5674 TW Nuenen. Hoe laat? 
Van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur. Kos-
ten? Koffie, thee en water zijn gratis. 
Frisdranken kosten €1, voor bier en 
wijn betaalt u €1,50.

Vragen? Bel Jos Taheij via 040-
8437515 of 06-20820526. Kijk ook 
eens op www.zorgatelier-nuenen.nl of 
Facebook: NAH Café Eindhoven/
Nuenen. 

PS: Jos wil graag in contact komen 
met chauffeurs met ervaring in bij-
zonder personenvervoer, die de be-
zoekers één keer per maand willen 
brengen en ophalen. Iedereen is wel-
kom voor vragen en een praatje: Zorg-
atelier Nuenen heeft een stand tijdens 
de mantelzorgdag in Het Klooster aan 
het park in Nuenen op zaterdag 5 no-
vember van 12.00 tot 16.00 uur.

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 44
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk._________________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
 o.a. vrijwillige chauffeurs (km-vergoeding) _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning v.d. vluchtelingen in overleg
 Tevens handige klussenman gevraagd_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Dorpswerkplaats Nuenen Bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. in overleg
 Vrijwillige “Pieten” en/of begeleiders maatsch. stagiaires. Sinterklaasperiode
 bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen gevraagd: penningmeester, redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affiniteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij
 vrijw. Peuterspeelzaalleidsters gevraagd (diploma niet vereist)  dagdelen in overleg. Schoolvakanties vrij_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lunetzorg maatjes gevraagd voor cliënten in Nuenen om gezellige activiteiten te ondernemen tijden zelf in te vullen i.o.m. cliënt_________________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep Missie Ontwikkeling secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg
en Vrede_________________________________________________________________________________________________________________________________
Toneelvereniging de Lindespelers een bestuursvoorzitter gevraagd. Gem. tijdsinvestering: 2 u. per week www.lindespelers.nl  _________________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor het organiseren van workshops voor kinderen/jongeren 1x p. mnd, ca 3 u. 
 met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Intocht Sinterklaas Nuenen vrijwilligers gevraagd voor de organisatie van de intocht  www.sinterklaasnuenen.nl 
 vrijwilligers gevraagd voor hulp tijdens de intocht (12 en 13 nov.)_________________________________________________________________________________________________________________________________
Gezamenlijke kerken Kerstpakkettenactie vraagt vrijwilligers: inzamelen van producten op 10 dec.  Meer info: mw. Klara Jansen
 Pakketten maken op 12 dec. van 13.00-17.00 u. in de Regenboogkerk. k.jansenboshuizen@onsnet.nu_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
EHBO-vereniging Nuenen secretaris gevraagd voor het bestuur. O.a. correspondentie, verslagen etc. meer info: www.ehbonuenen.nl_________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30-12.30 
uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl 

De container moet vol!

Gift voor Tanzania
Het heeft even geduurd maar we hebben weer een container die we vol kun-
nen maken met hulpgoederen voor Tanzania. Niet alleen ons aidswezen-
project maar nu ook een project voor albinokinderen in een school in de 
buurt van Mwanza. 

Bij het aidswezen-project betalen we 
van de verkoop van kleding en andere 
zaken het schoolgeld voor kinderen 
die hun ouders door aids verloren zijn. 
Zij krijgen dan een uniform,(verplicht 
op de scholen in Tanzania) boeken, 
schriften, pennen en potloden plus 
een keer per dag een warme maaltijd 
die ze bij oom of tante oma of opa lang 
niet zeker elke dag hebben.

Wat de albinokinderen betreft, is het 
zaak dat we de kinderen kunnen be-
schermen tegen mensen die ze ge-
woon wegroven bij de moeders thuis. 
Daarna worden lichaamsdelen afge-

hakt en verkocht aan landen als China, 
Japan en nog meer landen waar ze 
denken dat de ledematen in poeder-
vorm zouden helpen bij ziektes en po-
tentie verhogend zou werken. Daarom 
steunen wij nu een school waar 65 al-
binokinderen dag en nacht verblijven 
en beschermd worden via hoge hekken 
en nachtwachten. Heel veel hulp is 
daar nog nodig en gelukkig hebben we 
een goede collega gekregen in Lisanne 
Pieters uit Mierlo die samen met haar 
man, recentelijk een bezoek aan de al-
bino school in Tanzania heeft bezocht. 
Zij zegt: “als je dat gezien hebt, ga je 
automatisch helpen”.

Wat kunnen we gebruiken
We kunnen alles wat nog goed is ge-
bruiken. Naaimachines, fietsen, ham-
mondorgels, goede audio en video 
maar ook nog goede meubels zijn van 
harte welkom. Ook goede, bruikbare 
kleding voor volwassenen en kinderen, 
matrassen en bedden, speelgoed wat 
niet kapot is. Je kunt het zo gek niet be-
denken, we zijn overal blij mee.
Als u zelf niet de mogelijkheid hebt om 
de spullen te brengen, komen wij het 
ook nog bij u ophalen als het niet te ver 
rijden is. Maar indien mogelijk graag 
brengen naar Willem Sengershof 4, 
5674MR Nuenen telefoon 06-
83200502 dan pakken wij het netjes in 
de container en zorgen dat het recht-
streeks gaat naar de Missie van de pa-
ters Camillianen in Dar es Salaam die 
daar al 50 jaar werkzaam zijn in de 
zorg voor zieke en verdrukte mensen. 
Ook financiële ondersteuning mag en 
kan op NL24INGB0002113703 tnv 
LHC Staals Nuenen onder vermelding 
van GIFT VOOR TANZANIA.

Geboortecentrum Anna 
organiseert Baby’s & Buiken
Op zaterdag 12 november organiseert Geboortecentrum Anna een leuke en 
leerzame dag voor alle aanstaande ouders in het St. Anna Ziekenhuis. Er wor-
den drie interessante lezingen gegeven rondom zwangerschap en bevalling. 
Verloskundigen en kraamverzorgenden zijn aanwezig om vragen te beant-
woorden en er is ruimte om een kijkje in het geboortecentrum te nemen.

Geboortecentrum Anna organiseert 
Baby’s & Buiken dit jaar voor de eerste 
keer. Tussen 10.00 en 14.00 uur worden 
er verschillende lezingen gegeven. Er is 
een lezing over gezonde voeding voor 
zowel moeder als kind met speciale aandacht voor het geven van borstvoe-

ding. Er is een lezing over pijn rondom 
de bevalling. Wat is de functie van pijn 
en hoe kun je je hierop voorbereiden? 
En tot slot een lezing over Dunstan Ba-
bytaal waarin (aanstaande) ouders de 
vijf reflexgeluiden leren herkennen die 
alle pasgeboren baby’s maken.

Voor meer informatie kijk op www.st-
anna.nl/babysenbuiken. Je kunt je hier 
ook aanmelden. Alle lezingen zijn gra-
tis toegankelijk, maar je moet je wel 
aanmelden omdat er een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar is, dus 
vol=vol. Ouders zijn de hele dag wel-
kom, maar het is ook mogelijk om je 
voor één lezing aan te melden. 

Catharina Ziekenhuis investeert      
in kankerbehandelingen
Het Catharina Ziekenhuis heeft een nieuw bestralingsapparaat (Mobetron) 
aangeschaft voor de behandeling van patiënten met borstkanker en endel-
darmkanker. “Dit apparaat staat op de operatiekamer en wordt gebruikt 
voor Intra Operatieve Radiotherapie (IORT), ofwel: bestralen tijdens een 
operatie”, aldus radiotherapeut Jeltsje Cnossen van het Catharina Kanker 
Instituut. “Hiermee kunnen we onder meer vrouwen met borstkanker in één 
operatie behandelen. Na die behandeling van anderhalf uur is de tumor 
weg en hoeven ze niet meer uitwendig bestraald te worden,” vult borstkan-
kerchirurg Yvonne van Riet aan.

Twee centra
Deze behandeling kan in Nederland 
maar in twee centra plaatsvinden, 
naast het Catharina Ziekenhuis be-
schikt ook Medisch Centrum Haag-
landen over deze techniek. Van Riet: 
“Meer vrouwen met borstkanker zou-
den dit moeten weten. Vrouwen die 
voor deze behandeling in aanmerking 
komen moeten ouder zijn dan 60 jaar, 
de tumor moet kleiner zijn dan 2 centi-
meter en gevoelig zijn voor vrouwelij-
ke hormonen. Ook mogen er geen 

kwaadaardige cellen in de schild-
wachtklier zijn aangetoond.” 

IORT betekent dat de patiënt tijdens 
de operatie bestraald wordt. Op de 
operatietafel, terwijl de borst of de 
buik van de patiënt 'open' is, wordt de 
plaats waar de tumor zat, kort en in-
tensief bestraald. Het grote voordeel 
van deze inwendige bestraling is dat de 
straling direct het gebied van de tumor 
bereikt. Voor patiënten met borstkan-
ker betekent dat geen kans op schade 

voor omliggende gezonde weefsels zo-
als de longen en gezond borstweefsel. 
Het bijzondere van de behandeling 
voor borstkanker is dat het verwijde-
ren van de tumor en de bestraling 
slechts 1,5 uur duurt. De patiënt kan 
dezelfde dag naar huis en hoeft na de 
operatie niet nog 3 weken 5 dagen in 
de week naar het ziekenhuis voor be-
straling.

De IORT-behandeling heeft zich ook 
op het gebied van endeldarmkanker 
bewezen. De kennis en kunde van de 
chirurgen en radiotherapeuten in 
combinatie met de IORT-behandeling 
hebben ervoor gezorgd dat in het Ca-
tharina Ziekenhuis de overlevingskans 
bij lokaal uitgebreide endeldarmkan-
ker is gestegen. Regelmatig komen pa-
tiënten die elders uitbehandeld zijn 
naar het Catharina Ziekenhuis om hier 
met succes voor hun darmkanker te 
worden behandeld.
www.catharinaziekenhuis.nl
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Eén groot feest waar   
iedereen bij wil zijn!
Op 19 oktober heeft carnavalsvereniging De Dwèrsklippels op haar leden-
vergadering een nieuw bestuur gekozen. Met als plan de carnaval in Nue-
nen voor iedereen attractiever, dynamischer en eigentijdser te maken: Car-
naval 2punt0. In een wekelijkse column houden we jullie op de hoogte van 
alle ontwikkelingen, activiteiten, nieuwtjes en leuke weetjes.

Dwèrsdebuut
Zaterdag 26 november is weer het 
Dwèrsdebuut in Het Klooster in Nue-
nen. Op theatrale wijze vindt dan de 
prinswissel bij carnavalsvereniging De 
Dwèrsklippels plaats. Een spetterende 
avond en een speciale editie: het wordt 
de 60ste Prins Carnaval van Nuenen 
wat extra feest belooft in alle opzich-
ten. Aanvang 20.11 uur, entree is gratis.

Wie worden in Nuenen de nieuwe 
Prins(es) en adjudanten bij CV de 
Dwèrsklippels? Het gissen en de voor-
pret zal gaan beginnen met deze hints:

1. Het is allemaal begonnen op een  
 plein in het Oosten
2. Wij leggen de lat hoog
3. Wij laten ons de wet niet   
 voorschrijven
4. Proost, op jullie gezondheid!

Gezien in    
’t Narre-gat:   
Witte rook! (4)
Afgelopen weekend tijdens de prachti-
ge en behoorlijk spannende Hal-
loweentocht in Gerwen, hebben veel 
mensen bewezen dat zij de kunst van 
het verstoppen behoorlijk goed ver-
staan, net als de nieuwe hoogheid. Om-
dat de klok inmiddels weer een uurtje 
is teruggezet en hiermee de avonden 
nog vroeger invallen, zien vele nieuws-
gierigen hun kans schoon om zich op 
te houden in afvalcontainers, bosjes en 
droge slootjes. Dit alles om er toch eer-
der dan de onthulling, op het Prinsen-
bal van 19 november aanstaande, ach-
ter zien te komen wie volgend carna-
valsjaar met de scepter zal zwaaien in 
Gerwen. 
Misschien helpen de tipzzz van dezzze 
week…. 

7)  Hij/zij is onlangs nog in het huwe-
lijksbootje gestapt. 

8)  Er is geregeld verwarring waar hij/
zij woont.

De aanwijzingen van afgelopen weken: 
1)  2, 3, 4, 10, 36, 40, 47, 48 zijn niet zo-

maar wa getallen!
2)  Oud en nieuw………..
3)  Aan tafel, ’t eten is klaar!
4)  Hij/zij lust er wel pap van.
5)  Patroon, sjabloon, metaal, stofzui-

ger, verf, poetsdoek, fiets, potlood, 
ZZZZZZ.

6)  Het getal 11 heeft een extra betekenis.

Jeugdprinsen-
gezelschap/  
beste vriendenquiz
Over ruim een week is bekend wie het 
nieuwe jeugdprinsengezelschap is, dat 
met carnaval 2017 de kar gaat trekken 
in Nuenen. Op zaterdagmiddag 12 no-
vember wordt eerst de beste vrienden-
quiz gespeeld! Tijdens deze middag ver-
zamelen we door het spelen van allerlei 
leuke en gezellige spellen aanwijzingen, 
die leiden naar het nieuwe jeugdprin-
sengezelschap. Misschien heb je door 
de hints van vorige week al een beetje 
een idee wie het zijn en van welk school 
ze komen? Of was het nog een beetje te 
vaag? Dan zijn er nog een paar hints:

5. Ze draaien door
6. De weg naar het moeras
7. Dat is nog eens vorstelijk wonen
8. Het wordt een carnaval plus
Volgende week de laatste hints…

Opgeven voor de beste vriendenquiz 
kan alleen nog deze week. Inschrijffor-
mulier inleveren vóór 5 november op 
Koolmeeshof 21 of mailen naar: dwerse-
jeugdnuenen@hotmail.com, ook om 
een nieuw aan te vragen. Graag tot 12 
november tussen 14.30 uur en 17.00 uur 
in Het Klooster.

Wie wordt de 
nieuw Prins(es)   
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 12 november zal 
tijdens het Prinsenbal bij CV De Wet-
ters weer een nieuwe Prins(es) gepre-
senteerd. Over die identiteit staan 
hieronder de laatste twee aanwijzingen 
in de vorm van afbeeldingen. Er kan 
een fantastische prijs gewonnen wor-
den als u raadt wie de nieuwe Prins(es) 
is. Iedereen is welkom op 12 november 
en de toegang is gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.dewetters.nl
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Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!	  
	  
Op	  19	  oktober	  heeft	  carnavalsvereniging	  De	  Dwèrsklippels	  op	  haar	  ledenvergadering	  een	  nieuw	  bestuur	  
gekozen.	  Met	  als	  plan	  de	  carnaval	  in	  Nuenen	  voor	  iedereen	  attractiever,	  dynamischer	  en	  eigentijdser	  te	  
maken:	  Carnaval	  2punt0.	  In	  een	  wekelijkse	  column	  houden	  we	  jullie	  op	  de	  hoogte	  van	  alle	  ontwikkelingen,	  
activiteiten,	  nieuwtjes	  en	  leuke	  weetjes.	  
	  
In	  1958	  had	  Nuenen	  zijn	  eerste	  Prins	  Carnaval,	  te	  weten	  Wim	  d’n	  Uste,	  alias	  Wim	  van	  Stekelenborg.	  Later	  
dat	  jaar,	  op	  11-‐9-‐1958,	  is	  de	  carnavalsvereniging	  in	  Nuenen	  opgericht.	  Met	  als	  doel	  het	  in	  standhouden	  en	  
bevorderen	  van	  de	  carnavalsactiviteiten	  voor	  de	  gehele	  Nuenense	  gemeenschap.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  
binnen	  de	  vereniging	  meer	  dan	  200	  leden	  actief	  om	  alle	  activiteiten	  goed	  te	  laten	  verlopen.	  Dat	  is	  
gigantisch	  en	  daarvoor	  zijn	  wij	  hen	  zéér	  dankbaar.	  Met	  een	  begroting	  van	  boven	  de	  100.000	  EUR	  laten	  we	  
zien	  één	  van	  de	  meest	  toonaangevende	  carnavalsverenigingen	  in	  de	  regio	  te	  zijn.	  We	  zien	  echter	  ook	  dat	  
tijden	  en	  behoeftes	  veranderen.	  Daar	  gaan	  we	  meer	  op	  inspelen.	  
	  
Onze	  slogan	  is	  vanaf	  nu	  ‘Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!’.	  Dit	  zal	  centraal	  staan	  bij	  alle	  
beslissingen	  die	  er	  vanaf	  nu	  genomen	  gaan	  worden.	  Onze	  hoofdtaak	  is	  het	  faciliteren	  van	  zoveel	  mogelijk	  
dingen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  carnaval.	  We	  gaan	  vernieuwen	  waar	  dat	  een	  verbetering	  is	  en	  zullen	  u	  meer	  
gaan	  informeren	  over	  alle	  activiteiten.	  Veranderen	  betekent	  echter	  niet	  dat	  het	  in	  het	  verleden	  niet	  goed	  
gebeurde.	  Integendeel.	  Er	  heerst	  veel	  respect	  en	  waardering	  voor	  iedereen	  die	  tot	  hier	  zijn	  steentje	  heeft	  
bijgedragen.	  De	  huidige	  tijdsgeest	  vraagt	  echter	  om	  aanpassingen	  en	  wij	  willen	  als	  carnavalsvereniging	  
graag	  onze	  regionale	  voortrekkersrol	  daarin	  waarmaken.	  
Carnaval	  is	  meer	  dan	  alleen	  een	  feest.	  Sinds	  oudsher	  zorgt	  dit	  rituele	  feest	  voor	  verbroedering	  en	  speelt	  dit	  
sociaal	  gezien	  een	  enorme	  belangrijke	  rol	  in	  onze	  gemeenschap.	  Over	  de	  oorsprong	  hiervan	  kom	  ik	  in	  1	  van	  
mijn	  volgende	  columns	  terug.	  	  
	  
Ook	  de	  gemeente,	  in	  de	  personen	  van	  burgervader	  Maarten	  Houden	  en	  wethouder	  Joep	  Pernot,	  laten	  tot	  
nu	  toe	  zien	  volop	  met	  ons	  mee	  te	  denken	  hoe	  we	  sámen	  tot	  verbeteringen	  kunnen	  komen.	  En	  dat	  woordje	  
‘sámen’	  is	  van	  groot	  belang.	  Of	  u	  nu	  verenigingslid	  bent	  of	  niet,	  jong	  of	  oud,	  ook	  uw	  tips	  en	  ideeën	  horen	  
we	  graag:	  secretaris.dwersklippels@upcmail.nl	  
Ook	  als	  u	  graag	  een	  actieve	  rol	  zou	  willen	  vervullen	  of	  een	  nieuwe	  activiteit	  wilt	  organiseren,	  roepen	  wij	  u	  
op	  zich	  bij	  ons	  te	  melden.	  Sámen	  gaat	  het	  ons	  lukken!	  	  
	  
Tot	  op	  het	  volgende	  feest,	  in	  de	  volgende	  column	  of	  op	  social	  media.	  
	  
Ron	  van	  der	  Voort	  	  
voorzitter	  CV	  De	  Dwèrsklippels	  

2punt0 
In 1958 had Nuenen zijn eerste Prins 
Carnaval, te weten Wim d’n Uste, alias 
Wim van Stekelenborg. Later dat jaar, 
op 11-9-1958, is de carnavalsvereni-
ging in Nuenen opgericht. Met als doel 
het in standhouden en bevorderen van 
de carnavalsactiviteiten voor de gehele 
Nuenense gemeenschap. Op dit mo-
ment zijn er binnen de vereniging 
meer dan 200 leden actief om alle acti-
viteiten goed te laten verlopen. Dat is 
gigantisch en daarvoor zijn wij hen 
zéér dankbaar. Met een begroting van 
boven de 100.000 EUR laten we zien 
één van de meest toonaangevende car-
navalsverenigingen in de regio te zijn. 
We zien echter ook dat tijden en be-
hoeftes veranderen. Daar gaan we 
meer op inspelen.

Onze slogan is vanaf nu ‘Eén groot 
feest waar iedereen bij wil zijn!’. Dit zal 
centraal staan bij alle beslissingen die 
er vanaf nu genomen gaan worden. 
Onze hoofdtaak is het faciliteren van 
zoveel mogelijk dingen die bijdragen 
aan de carnaval. We gaan vernieuwen 
waar dat een verbetering is en zullen u 
meer gaan informeren over alle activi-
teiten. Veranderen betekent echter 
niet dat het in het verleden niet goed 

gebeurde. Integendeel. Er heerst veel 
respect en waardering voor iedereen 
die tot hier zijn steentje heeft bijgedra-
gen. De huidige tijdsgeest vraagt ech-
ter om aanpassingen en wij willen als 
carnavalsvereniging graag onze regio-
nale voortrekkersrol daarin waarma-
ken.
Carnaval is meer dan alleen een feest. 
Sinds oudsher zorgt dit rituele feest 
voor verbroedering en speelt dit sociaal 
gezien een enorme belangrijke rol in 
onze gemeenschap. Over de oorsprong 
hiervan kom ik in een van mijn volgen-
de columns terug. 

Ook de gemeente, in de personen van 
burgervader Maarten Houden en wet-
houder Joep Pernot, laten tot nu toe 
zien volop met ons mee te denken hoe 
we sámen tot verbeteringen kunnen 
komen. En dat woordje ‘sámen’ is van 
groot belang. Of u nu verenigingslid 
bent of niet, jong of oud, ook uw tips 
en ideeën horen we graag: secretaris.
dwersklippels@upcmail.nl
Ook als u graag een actieve rol zou wil-
len vervullen of een nieuwe activiteit 
wilt organiseren, roepen wij u op u bij 
ons te melden. Sámen gaat het ons luk-
ken! 

Tot op het volgende feest, in de vol-
gende column of op social media.

Ron van der Voort 
voorzitter CV De Dwèrsklippels
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Prinsenwissel  
Raod van 
Zatterdag
Zoals beloofd de volgende drie aan-
wijzingen die naar de nieuwe 
Prins(es) van de Raod van Zatterdag 
zouden moeten leiden:

•	 Hij/zij	 behoort	 tot	 de	 vrienden-
kring van Winnie

•	 Al	 bijna	 vijfenveertig	 jaar	 spoort	
hij/zij niet

•	 Likkende	koeien	 laten	helaas	wei-
nig groeien

Tja, dit zou toch echt al heel veel dui-
delijk moeten maken!
Wil je zeker weten of je gelijk hebt, kom 
dan naar onze Prins(ess)enwissel op zon-
dag 13 november. Iedereen is welkom 
vanaf 15.11 uur in de tent achter restau-
rant Goesting aan het Park in Nuenen.

Pieter Fitters Jaarconcert 2016:    
NMK met gemengd koor This Generation
Op zaterdag 19 november vindt weer het traditionele Pieter Fitters Jaarcon-
cert van Het Nuenens Mannenkoor (NMK) plaats in Het Klooster in Nuenen. 
Voor dit concert nodigt het NMK naast de Vriendinnen, Vrienden en Sponso-
ren ook het publiek uit Nuenen en daar buiten uit om naar de muzikale ont-
wikkeling van het koor in het afgelopen jaar te komen luisteren. Dit jaar 
wordt het weer een mooie luisterervaring door de samenwerking met het 
gemengd koor This Generation uit Geldrop met hun 6- koppig combo. Het 
NMK gaat u met dit programma opnieuw een veelzijdige avond bieden. 

Het NMK treedt voor de pauze op met 
een gevarieerd programma, waaron-
der een aantal bekende Engelstalige 
songs. Voor elk wat wils. Na de pauze 
kunt u genieten van een mooie perfor-
mance van het Geldropse gastkoor 
This Generation. Het NMK staat zoals 
gebruikelijk onder de leiding van Paul 
Hotterbeekx, en wordt op de vleugel 
begeleid door Jos van Erp. 

In 2017 bestaat Het Nuenens Mannen-
koor 20 jaar. Ter gelegenheid van dit ju-
bileum heeft het koor een nieuwe CD 
opgenomen. Deze wordt tijdens dit Pie-
ter Fitters Jaarconcert gepresenteerd en 
het is de eerste gelegenheid dat u in het 
bezit van deze CD kunt komen. 

Het concert vindt plaats op zaterdag 
19 november in de grote zaal van cul-

Maandag 14 november in café de Stam Gerwen

Gipsy Jazz avond met Carlo Butera 
en Rares Morarescu uit Sicilië
Gipsygitarist Paulus Schäfer uit Gerwen speelde onlangs op het Raduno Medi-
terraneo Jazz Manouche op Sicilië, een driedaags gipsyjazz festival. De Gerwe-
naar was daar op uitnodiging van gitarist en organisator Carlo Butera. En nu 
komt Carlo Butera met violist Rares Morarescu naar Gerwen. De twee Siciliaan-
se muzikanten verzorgen samen met Paulus en Noah Schäfer (op staande bas) 
een concert in café de Stam in Gerwen op maandagavond 14 november.

Paulus Schäfer was eind augustus op 
Sicilië en hij vertelt hierover het vol-
gende: “Verbaasd en verwonderd ben 
ik als ik op de toegangsweg naar het 
stadje Raduno een levensgroot affiche 
met mijn portret zie. Van een jongen 
uit Gerwen. Met alle egards word ik 
behandeld alsof ik een wereldster ben. 
Dan gaat het drie dagen volkomen los. 
Ik sta paf van al die muzikanten, die op 
straat en op pleintjes spelen. Een uitge-
laten en gepassioneerd publiek, dan-
sende en feestvierende mensen, jong 

en oud en allemaal gek van de gipsy-
swing. Ik ben daar als solist, dit heb ik 
nog nooit van mijn leven meegemaakt. 
Wat kunnen die Sicilianen muziek ma-
ken en er helemaal in op gaan.”
 
Kaarten
Voor de Sicilian Gypsy Swing Night in ca-
fé de Stam in Gerwen kunnen toegangs-
kaarten à tien euro gereserveerd worden 
bij Sinti Music, 06-81935569 en info@sin-
timusic.nl. Het concert is maandagavond 
14 november en begint om 20.30 uur.

tureel centrum Het Klooster, Park 1, te 
Nuenen. Aanvang 20.30 uur. De zaal is 
open om 20.00 uur. Het publiek wordt 
als gebruikelijk ontvangen met een 
kopje koffie of thee met iets lekkers en 
een drankje in de pauze. In de pauze 
worden loten verkocht voor een groot-
se tombola met aantrekkelijke prijzen. 
De trekking vindt plaats direct na af-
loop van het concert tijdens een gezel-
lig samenzijn op het Rabobankplein, 
de ontmoetingsruimte in Het Klooster. 
Toegangskaarten zijn vanaf maandag 7 
november in de voorverkoop verkrijg-
baar voor €12,50 per stuk bij Crooij-
mans Mannenmode aan de Parkstraat 
9/B te Nuenen en op de avond van het 
concert aan de balie van Het Klooster.
Ook kunnen kaarten besteld worden 
via het secretariaat van het NMK: nue-
nensmannenkoor@onsnet.nu. Voor 
informatie over het NMK, zie de web-
site: www.nuenensmannenkoor.nl

Lambertus Concerten 
Op zaterdag 5 november geeft het Helmonds Muziek Corps samen met 
het Helmonds Kamerkoor een najaarsconcert in het Auditorium van het 
Elkerliek Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25 in Helmond. Het programma be-
vat werken van diverse muziekstijlen en -vormen, van mars tot symfonie, 
van oud tot modern, van bekende tot minder bekende componisten. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,-.

Bedplasssen, daar 
wil je toch vanaf!
‘s Ochtends of 's nachts natte lakens, 
niet durven logeren bij vriendjes, de 
vakantie of een schoolkamp dat in 
het water belandt. Daar wil je toch 
vanaf, als kind én als ouder! Daarom 
organiseert de GGD Brabant-Zuid-
oost op dinsdag 8 november een in-
formatieavond voor ouders van kin-
deren in de basisschoolleeftijd die 
regelmatig in bed plassen. 

Bedplassen is een onbewust verkeerd 
aangeleerde gewoonte, die u samen 
met uw kind kunt veranderen. De 
GGD Brabant-Zuidoost organiseert in 
samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een 
aantal informatieavonden over bed-
plassen. Op deze avond krijgt u achter-
grondinformatie over dit probleem. 
Ook bespreken we uitgebreid de ver-
schillende manieren en praktische tips 
om het bedplassen aan te pakken. 
Op 8 november organiseren we een in-
formatieavond in het St. Annazieken-
huis in Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de 
inloop en om 20.00 uur start de avond, 
die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De 
kosten voor deze avond, inclusief het 
informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Wilt u de informatieavond bijwonen? 
Meld u dan aan via onze website www.
ggdbzo.nl. Hier leest u ook meer infor-
matie over de andere informatie-
bijeenkomsten en over het onderwerp 
bedplassen.
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand november
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind

Miv november Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Donderdag 3 november
09.30 uur lezing van Rien Vermaire

‘t Trefpunt van de KBO in het Klooster

Donderdag 3 november
09.30 uur Het Computercafé SeniorWeb: 

Werken met Windows 10
bibliotheek aan de Jonkheer Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 3 november
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 3 november 
19.30 uur Informatiebijeenkomsten 

over wifi. OnsBrabantNet
Het Klooster, Park 1 in Nuenen

Vrijdag 4 november
20.00-22.00 uur Extra mooie vogelshow 

van VV de Bastaarden
Kantine honkbalclub HSCN, 

Lissevoort 6 Nuenen

Vrijdag 4 november
20.15 uur Rikavond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen 
Oude Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 4 november
20.30 uur Mark van de Veerdonk met

‘Kaaskleum’ (try-out)
Ons Tejater, Dorpshuis, Grotenhof 2 te 

Lieshout.

Vrijdag 4 november
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

21.00 uur PvdA afdeling Nuenen c.a. 
Café Schafrath

Zaterdag 5 november
9.00-15.00 uur IVN Laarbeek natuurwerk-

dag. De Biezen 4a in Aarle-Rixtel
9.00 uur IVN wilgen knotten in de Rietmus-

sen. Vanaf Soeterbeekseweg 50A

Zaterdag 5 november
10.00-20.00 uur Mooie vogelshow van VV 
de Bastaarden. Kantine HSCN, Lissevoort 6
10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontroles 

van VVN. Winkelcentrum Parkhof

Zaterdag 5 november
10.30-17.00 uur Fotoclub Knipoog jubileum 

tentoonstelling
 ‘Het Kwetternest’ in gebouw Scarabee, 

Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen

Zaterdag 5 november
12.00-16.00 uur Dag van de mantelzorg

Het klooster
13.00-16.00 Chinese zwaardworkshop 

Wudang Wushu. Sporthal Mgr. Cuytenlaan

Zaterdag 5 november
13.00-14.00 uur Kennismaking G-Voetbal
kantine van EMK aan het Wettenseind 24 

te Nuenen

Zaterdag 5 november
14.00-18.00 uur Proeverij bij 

Wijnslijterij Sans Oreille 
Opwettenseweg 115 in Nuenen

Zaterdag 5 november 
18.30 uur Derde editie van HeeDoedeMee

Kiosk Park Nuenen
20.00 uur Allerzielenconcert

H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 5 november
20.00 uur Video-opname ROAW VLIS

Café Van Lieshout, Lieshout
20.15 uur Luitconcert Willem Mook
Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Zondag 6 november
13.30-17.00 uur 

Jaarlijks Iers Festival Nuenen 
Centrum Nuenen en Weverkeshof

Maandag 7 november
Fietsverlichtingscontroles van VVN 

 Plein College aan de Vrouwkesakker

Zondag 6 november 
14.30-16.30 uur Optreden Blazerij 

de Molshoop. Jo van Dijkhof
19.30 uur Taizévesper

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Zondag 6 november
14.00 uur Jong Talent Podium

Het Klooster

Zondag 6 november
14.00 uur Donateursconcert Drumfanfare 

Jong Leven
gemeenschapshuis ‘D’n Heuvel’ te Gerwen

Dinsdag 8 november
20.00 uur Kienen in Scarabee

wijkcentrum Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10.

Maandag 6 november 
20.00 uur Lezing kunstgeschiedenis door 

mevrouw Ine Pels
Dorpshuis Lieshout

Zondag 6 november
14.00-18.00 uur Proeverij bij Wijnslijterij 

Sans Oreille 
Opwettenseweg 115 in Nuenen

Zondag 6 november
10.00-16.00 uur Extra mooie vogelshow

van VV de Bastaarden
Kantine honkbalclub HSCN, 

Lissevoort 6 Nuenen

Zondag 6 november
10.30-17.00 uur Fotoclub Knipoog jubileum 

tentoonstelling
 ‘Het Kwetternest’ in gebouw Scarabee, 

Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen

Zondag 6 november
12.00 uur Feestelijke Kerstmarkt 
bij oude Clemenskerk in Gerwen 

12.00-17.00 uur Solo expositie Peer van 
Gennep bij Ruimte in beeld. Dubbestraat 9a

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 5 november 18.30 uur: geen 
viering in Nuenen wel in Gerwen.  
Zondag 6 november 11.00 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties
Zondag 6 november 11.00 uur: Julia 
Prinsen; Maria van den Boomen-Rooij-
akkers; Tiny van Grotel en Lies van 
Grotel-Verberne; overleden ouders Jan 
de Louw en Drika van Happen en Geert 
Haex en Theo Saris; Janus Moonen; 
Francien van der Linden-Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Willy Spaanjaars; 
Jan van Deurzen; Ger van Dartel; Jo Je-
gerings; Jos Braks; overleden ouders 
Teunissen-Rooiakkers; Marcella van de 
Ven en Johan de Rooij; Christianus de 
Rooij; Tiny en Bert de Greef - Smulders; 
Gerrit Roijakkers.

Mededelingen
Aanstaande zaterdagavond is er geen 
viering in onze kerk in verband met 
het Allerzielenconcert onder leiding 
van dirigent Tom Suters. Dat concert 
begint om 20.00 uur.

De collecte voor Missio heeft € 427,80 op-
gebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 nov. 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers werkgroepleden. 

Dankbetuiging

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken voor het getoonde medeleven dat wij hebben 
gekregen na het overlijden van

Maria Donkers-Bekx
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw 
aanwezigheid, warme omhelzingen, mooie woorden en 
lieve kaarten ons erg goed gedaan hebben en dat we 
hebben mogen ervaren dat Maria bij zovelen geliefd was.

 Jan Donkers
 Martijn en Marianne 
November, 2016 en kleinkinderen

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij u danken voor de warme belangstelling 
en medeleven bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Riny van Kessel
Wij zullen dit met dankbaarheid herinneren.

 Fam. van Kessel

Misintenties
Maria Sleegers; Janus van Kuijk; Over-
leden familie van den Hurk-Van Ke-
menade; Willem Renders en Wilhel-
mina Renders-de Louw.

Mededeling
De extra collecte tbv Missio heeft in 
Nederwetten € 97,00 opgebracht. Har-
telijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 5 november 18.30 uur: vie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 6 november 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden. 

Misintenties 
Jan der Kinderen, vanwege verjaardag.

Mededeling 
De collecte voor Missio heeft € 161,95 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 6 november, 10.00 uur: pastor 
W. v.d. Wouw. Op deze zondag is er 
weer een jongerenviering in de jeugd-
ruimte. De collecte is voor Kerk in Ac-
tie: de najaarszendingweek. Na de 
dienst is er koffiedrinken. Elke dinsdag 
is er tussen 16.00 en 17.30 uur een pas-

toraal inloopspreekuur, waar u een ge-
sprek kunt hebben met een van de pas-
tores. Elke donderdag is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur, waar ieder-
een welkom is voor koffie en ontmoe-
ting met anderen. U kunt zo binnenlo-
pen. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. Voor overige activiteiten: zie de 
website of ons publicatiebord aan de 
gevel van De Regenboog.

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 3 november. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Hubertus, bis-
schop en belijder; na de Mis zegening 
van het Hubertusbrood.  
Vrijdag 4 november. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus. Gedachtenis van H. Carolus Bor-
romeus, bisschop en belijder; gedachte-
nis H. Vitalis en Agricola, martelaren.              
Zaterdag 5 november. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Odrada, 
maagd. Daarna uitstelling tot 12.30 
uur. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 6 nov. 25e Zondag na Pinkste-
ren. 10.30 uur gezongen Hoogmis.      

Informatieavond Vormsel Parochie Nuenen

Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Door middel van deze brief 
nodigen wij zowel de vormeling als 
zijn ouders uit voor een informatie-
avond, omdat we denken dat jullie sa-
men een keuze maken voor het vorm-
sel. Ook als u nog niet besloten heeft of 
uw kind aan het Vormsel deelneemt 
bent u van harte welkom!
Deze informatieavond wordt gehou-
den op dinsdag 15 november in het pa-
rochiecentrum van de H. Clemens-

kerk, Park 55 en begint om 19.00 uur. 
De verwachting is dat de informatie-
avond rond 20.00 uur zal eindigen. 

De opzet van de avond is als volgt:
1.  een algemene inleiding voor ou-

ders en jongeren.
2.  de jongeren gaan naar een aparte 

ruimte om met elkaar na te denken 
over keuzes die je kunt maken en 
de betekenis van het vormsel;

 tegelijkertijd wordt met de ouders 
dieper ingegaan op de betekenis 
van het vormsel.

3.  het bespreken van praktische za-
ken als de inschrijving, de werkwij-
ze van het project en wat verder 
nog ter sprake kan komen.

Tijdens deze avond zijn inschrijffor-
mulieren aanwezig. Indien u dat wenst 
kunt u uw zoon/dochter direct in-
schrijven. Vervolgens bestellen wij 
voor u het werkboek dat bij de metho-
de hoort. Wij vragen u een bijdrage in 
de kosten van € 30,- direct bij de in-
schrijving te voldoen. Indien u niet be-
sluit om direct in te schrijven dan is er 
een tweede mogelijkheid tot inschrij-
ven en wel op maandag 21 november 
in het parochiecentrum (Park 55) tus-
sen 19.00 en 19.30 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Han Waalen, telefoon 040-2839061 
of via de mail hanwaalen@onsnet.nu.

Voor de kinderen uit onze parochie die na dit schooljaar de basisschool gaan 
verlaten is er op vrijdag 19 mei 2017 gelegenheid om het sacrament van het 
Vormsel te ontvangen. Voor het ontvangen van het vormsel komen alle kin-
deren van groep acht in aanmerking die door het doopsel op weg gezet zijn 
naar een leven als christen. Door dit sacrament worden de vormelingen uit-
genodigd een eigen keuze te maken om deze weg te blijven volgen.

Maandag 7 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Willibrordus, patroon van Ne-
derland.   
Dinsdag 8 november. 18.30 uur H. 
Mis, door de week; gedachtenis van de 
vier HH. gekroonde martelaren.  
Woensdag 9 november. 07.15 H. Mis, 
Wijding van de Basiliek van de Aller-
heiligste Verlosser (St. Jan van Latera-

Sinterklaaskienen 
Op woensdag 16 november organiseert Buurtvereniging Plan West uit Lieshout 
weer haar jaarlijkse Sinterklaaskienavond. Op deze avond zijn prachtige Speel-
goedkado's als prijzen te winnen. Ook zal een bezoekje van Zwarte Piet niet ontbre-
ken. De avond zal plaatsvinden in Zaal de Koekoek aan de Dorp-straat 49 in Lies-
hout en begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 18.30 uur. Gezien de belangstel-
ling op eerdere Sinterklaaskienavonden, is het aan te raden tijdig aanwezig te zijn.

De kienavond staat open voor iedereen. De opbrengst van deze avond komt ge-
heel ten goede aan buurtvereniging Plan West.

nen); gedachtenis van H. Theodorus, 
martelaar.    

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').
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Biljartvereniging ‘Apollo’ zoekt nieuwe leden

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Ciska de Louw sterke winnares 
3de rikwedstrijd
Wisten wij vorige week nog te melden dat de dames tot nog toe geen potten 
konden breken en sporadisch in de uitslagen voorkwamen, deze week dach-
ten zij hier heel anders over. Het was Ciska de Louw die als eerste vrouwe-
lijke deelneemster van dit seizoen de hoofdprijs in de wacht wist te slepen. 

Rikken

Dat het rikken bij de supportersclub erg 
populair is en nog steeds groeiende 
bleek deze avond weer. Ondanks de nog 
vele afzeggingen kon de organisatie 
weer enkele nieuwe deelnemers begroe-
ten en dat komt het spel zeker ten goede.
De winnaars van de vorige wedstrijden 
kwamen er deze avond niet aan te pas 
en het waren vooral de dames die deze 
avond het spel bepaalden. Er werd wel 
zeer behoudend gespeeld zonder echt 
de nodige risico’s te nemen. Voor de 
pauze was het de familie de Louw die 
het heft in handen nam. Het was Peter 
de Louw die de leiding nam met 75 
punten voor zus Jacquline met 67 pun-
ten na de pauze was het Cisca die er 
nog een schepje boven op deed en met 
95 punten winnaar werd. Ondanks he-
vig verzet van tafel 5 met Piet van Ge-
nugten als aanvoerder maar het mocht 
niet baten en Piet bleef steken op 76 
punten toch nog goed voor de tweede 
prijs. Voor Peter de Louw was de derde 
plaats met de 75 punten uit de eerste 
ronde verzameld. De hoofdprijs bij de 

loterij een waardebon werd deze week 
gewonnen door Harry Verhoeven.

Uitslag vrijdag 28 oktober 2016.
 1 Ciska de Louw   95 punten
 2 Piet van Genugten  76 punten
 3 Peter de Louw  75 punten
 4 Hub Marquenie  70 punten
 5 Jacquline de Louw  67 punten
 6 Joop Wouters  63 punten
 7 Bennie de Louw  60 punten
 8 Antoon Hurkmans  60 punten
 9 Ruud Vogels 54 punten
10 Ria Hurkmans  44 punten
11 Wil Marquenie  44 punten

Vrijdag 4 november a.s. is weer de vol-
gende rikavond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, iedereen is van harte welkom.
Locatie Oude Landen, Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad van Laco 
Sportcentrum Nuenen

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

Zaterdag 29 november 2016

De Nuenense Korfbal Vereniging NKV
feliciteert alle kinderen met het 
behalen van hun zwemdiploma.

Kom kijken of korfbal iets voor jou is en train 4x gratis mee.
Aanmelden: stuur een mail met je naam en telefoonnummer
naar lenl@nkvkorfbal.nl

Maak kans op een droomdag als profvoetballer bij PSV

Jumbo en PSV laten dromen 
van kinderen uitkomen
Klanten van de Jumbo Kernkwartier kunnen een grote wens van hun zoon 
of dochter in vervulling laten gaan. Bij de aankoop van een gesigneerde 
PSV-voetbal bij één van de 29 deelnemende winkels maken hun kinderen 
kans op een droomdag als profvoetballer bij PSV. Tijdens deze dag doen de 
kinderen mee aan een voetbalclinic onder leiding van PSV-jeugdtrainers. 
De winnaar krijgt een echt PSV-tenue met zijn naam erop en na de clinic 
volgt een rondleiding door het Philips Stadion, met een bezoek aan de 
kleedruimtes en het PSV Museum.
 
29 Jumbo winkels en PSV slaan de 
handen ineen om kinderen die dro-
men van een carrière als profvoetbal-
ler, de dag van hun leven te bezorgen. 
Wie voor 60 euro of meer boodschap-
pen doet bij een deelnemende Jumbo 
ontvangt een PSV-voetbalvoucher. 
Hiermee kan de klant tegen bijbetaling 
van slechts 2,50 euro een gesigneerde 
PSV-bal* kopen. Met de PSV-droom-
dagvoucher kunnen ouders hun zoon 
of dochter vervolgens online aanmel-
den om kans te maken op een droom-
dag als profvoetballer bij PSV.

 
De actie duurt van woensdag 2 novem-
ber tot en met dinsdag 29 november. 
De droomdag bij PSV staat in de eerste 
week van 2017 op het programma. 
Jumbo maakt in de week van 5 decem-
ber de winnaars bekend.
 
In Nuenen is de deelnemende winkel: 
Jumbo Hoge Brake (Winkelcentrum 
Kernkwartier).

* Verkrijgbaar tot en met 29 november 
2016, zolang de voorraad strekt. Kijk 
voor meer informatie en de actievoor-
waarden op www.jumbo.com/psv
 
Over Jumbo Supermarkten
Jumbo telt momenteel zo’n 580 winkels, 
waaronder drie Foodmarkten. Ook zijn 
er ruim 285 Pick Up Points waar klanten 
hun online bestellingen kunnen opha-
len en bezorgt de supermarktketen 
boodschappen aan huis. In alle winkels 
én online wordt de unieke Jumbo for-
mule gevoerd (beste service + grootste 
assortiment x laagste prijs) en kunnen 
klanten vertrouwen op de 7 Zekerhe-
den. Door de klant altijd centraal te zet-
ten, is het familiebedrijf één van de best 
gewaardeerde supermarktketens. Niet 
voor niets is Jumbo onlangs voor de zes-
tiende keer door GfK uitgeroepen tot 
beste supermarkt van Nederland. Door 
de overname van Super de Boer in 2009 
en van C1000 in 2012 is Jumbo uitge-
groeid tot het tweede supermarktbe-
drijf van het land. 

BV Apollo is een biljart vereniging welke al meer dan 50 jaar bestaat. Zij heeft gemoedelijkheid en gezelligheid 
hoog in het vaandel staan.
 
Op de dinsdagavonden spelen zij hun 
wedstrijden in hun clubhuis bar ‘Van 
Gogh’ aan het park in Nuenen vanaf 
20.00 uur. Veelal wordt er in onderlin-
ge competitie gespeeld, maar ook uit-
wisselingen met andere verenigingen 
zijn soms aan de orde. Door natuurlijk 
verloop zijn er enkele plaatsen vrij ge-
komen en daarom is de vereniging op 
zoek naar nieuwe leden die deze plaat-
sen zouden willen opvullen.

Is de biljartsport in de recreatieve sfeer 
misschien iets voor u, kom dan gerust 
eens langs op dinsdagavond, of bel 
voor meer informatie met Henk Foe-
derer tel. 040-2834886 of 06-23333854 
of Ben van der Wielen tel. 040-2834077 
of 33766596.

Lux Tops: nieuwe 
inwoner in onze 
gemeente…..
22 oktober is Lux Tops geboren! Trot-
se broer Nyv wilde dit natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan dus 
heeft hij geposeerd voor het geboor-
tebord dat nu in de tuin van de 
Schout Wernertslaan 26 staat. De 
opa van Nyv & Lux heeft het bord zelf 
gemaakt en samen met de papa van 
Nyv en Lux in de voortuin geplaatst. 
Lux, welkom in onze gemeente!

Oproep
Ziet u ook een opvallend geboorte-
bord ergens in Nuenen, Gerwen of Ne-
derwetten, laat het de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. Dan kan on-
ze fotograaf dit vastleggen. Zelf een 
plaatje schieten mag natuurlijk ook. 
Mail dan de foto met toelichting naar 
de redactie. 

Lindespelers voor 
Cultuur Overdag
Op verzoek van Cultuur Overdag spelen 
de Lindespelers op woensdag 9 novem-
ber nogmaals de eenakters ‘Een lichte 
lunch’ en ‘Wagner’. Locatie van de voor-
stelling is de Watermolen van Opwetten 
aan de Opwettenseweg in Nuenen. Wel-
kom vanaf 13.45 uur, aanvang voorstel-
ling 14.00 uur. Toegangsprijs € 12,50 (in-
clusief 2x koffie/thee). Kaarten zijn tot 
en met 8 november te koop op werkda-
gen bij de receptie van Het Klooster in 
Nuenen. Er zijn nog 80 kaarten beschik-
baar; de kaartverkoop is reeds gestart. 
Vanaf 9 november 13.00 uur de overige 
kaarten à contant bij de Watermolen van 
Opwetten. Kaarten voor een bijbehoren-
de lunch (€9,50) bij de Watermolen zijn 
tot en met 3 november eveneens te koop 
bij Het Klooster. Zie ook https://cul-
tuuroverdag.wordpress.com of www.
facebook.com/cultuuroverdag.

Donateurs-concert Drumfanfare Jong Leven
Om alle donateurs en sponsoren te bedanken voor hun financiële en mate-
riële steun, wordt er een donateursconcert georganiseerd. 

Zondag 6 november organiseert Drum-
fanfare Jong Leven een donateurscon-
cert om alle donateurs en sponsoren te 
bedanken voor hun steun. Naast dat wij 
onze sponsoren en donateurs willen 
bedanken, huldigen wij op deze dag Da-
vid Coppens, een gewaardeerd lid die 
door zijn inzet en muzikale bijdrage 
een eervolle huldiging meer dan ver-
diend heeft. Na de huldiging vindt er 
een receptie voor onze jubilaris plaats.

Het gehele orkest staat onder leiding 
van Jos de Vos en zal op 6 november 
een gevarieerd programma ten gehore 
brengen.

De aanvang is om 14.00 uur in het ge-
meenschapshuis 'D'n Heuvel' te Ger-
wen. Toegang is gratis.
Het bestuur en de leden heten u van 
harte welkom voor dit concert. Graag 
tot 6 november!
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Voetbal

VOETBAL
RKSV
Zaterdag 5 november
Nuenen VE1 - Wilh. Boys VE2 16.15
Zondag 6 november
Nuenen1 - DHC  . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 2 - RKDVC 2  . . . . . . . . . . 12.00
Bergeijk 2 - Nuenen 3  . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Geldrop 4 - Nuenen 5  . . . . . . . . . 10.30
Nuenen 6 - Pusphaira 2  . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - DOSL 3  . . . . . . . . . . . 10.00
Brabantia 6 - Nuenen 8  . . . . . . . 12.00
Nuenen 9 - Best Vooruit 4  . . . . . 14.30
RKGSV 4 - Nuenen 11  . . . . . . . . . 13.00
Nederwetten 2 - Nuenen 12  . . 10.00
SC ‘t Zand VR1 - Nuenen VR1  . . 14.30
Beerse Boys VR1 - Nuenen VR2  12.00
Reusel Sp. Gr VR1 - Nuenen VR3 12.00

EMK
Vrijdag 4 november 
FC Eindhoven 4 - EMK 1 (zaal)  . 20.10
Zaterdag 5 november
Nederwetten VE1 - EMK VE1   . . 16.30
Zondag 6 november 
PSV 1 - EMK 1   . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 4 - EMK 2   . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - Brabantia 3   . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - UNA 7   . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
UNA 6 - EMK 5   . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nieuw Woensel 7 - EMK 6   . . . . 10.00
EMK VR 1 - N. Woensel VR 1   . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 5 november
Nederwetten VE1- EMK VE1  . . . 16.30
Zondag 6 november
RKGSV 1 - Nederwetten 1  . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Nuenen 12  . . 10.00
De Valk 7 - Nederwetten 3  . . . . 10.00
Wodan 11 - Nederwetten 4  . . . . 9.45
Nederwetten Da1 - DOSL Da1  12.15
Nederw. Da2 - Puspharia Da3  . 10.00

RKGSV
Zaterdag 5 november
Braakhuizen VE1 - RKGSV VE1 . . 16.00
Zondag 6 november
RKGSV 1 - Nederwetten 1. . . . . . 14.30
EDN’56 2 - RKGSV 2 . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - Acht 5 . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - Nuenen 11 . . . . . . . . . . 13.00
RKGSV VR1 - Acht VR1 . . . . . . . . . 11.00

Z&PV Nuenen Heren 1 wint maar net
Het eerste heren team van waterpolovereniging Z&PV Nuenen was zaterdag-
avond in het verre Aalten maar net de bovenliggende partij tegen het plaatselijke 
Natare. Omdat Nuenen dit jaar in de landelijke competitie speelt, stond dit week-
end de uitwedstrijd tegen het laag geplaatste Natare uit Aalten in de Twentse Ach-
terhoek op de agenda. Doordat Nuenen twee weken geleden in Nuenen een prima 
wedstrijd speelde, werd dit weekend tegen promovendus Natare een eenvoudige 
overwinning verwacht. Niets was echter minder waar. Nuenen speelde niet goed. 
De pass op de midvoor kwam niet, positioneel lag het niet goed en er werd vaak 
vanuit kansloze positie geprobeerd een doelpunt te maken. Diverse spelers haal-
den niet hun normale niveau en tel daarbij op dat sommige spelers dachten dit al 
pratende op te lossen en het verhaal is snel verteld. Als dit niet gaat veranderen 
dan zal Nuenen dit seizoen geen rol van betekenis spelen in deze competitie.
Als gevolg daarvan stond Nuenen halverwege de wedstrijd dan ook met 4-2 ach-
ter. Langzaam maar zeker kreeg Nuenen wat meer grip op de partij en de derde 
periode werd afgesloten met 6-6. De laatste periode bleef ongemeen spannend en 
met nog 4 minuten te gaan was de stand 8-8. De spelers van Nuenen wisten dat ze 
beter waren dan de tegenstander en bleven er tot het einde in geloven. Vanaf de 
midvoor positie maakte Roy Schoenmakers, die een goede partij speelde, de be-
langrijke 8-9 en Maurice Verschoor besliste de wedstrijd 30 seconden voor het 
einde met zijn vierde doelpunt. In ‘een draak van een wedstrijd’ zoals een van de 
spelers het typeerde wint Nuenen maar net met 8-10.

Waterpolo

Met twee doelpunten had Roy Schoenmakers (nr.7) een belangrijk aandeel in de winst

Wijziging startplaats 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense 
wandelsportverenging WSV is in de 
maand november de ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie. U kunt mailen naar het se-
cretariaat, secretariaat-wsv@outlook.
com. Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.nl

Drukke november-
maand BCL 
Veel extra activiteiten in november 
bij Badminton Club Lieshout. Woens-
dag 9 november het vrienden en 
vriendinnentoernooi, waarbij jeugd-
leden gratis een vriend of vriendin 
mee kunnen brengen en een toer-
nooi spelen. 

Aanvang 18.30 uur in Sporthal de 
Klumper. Vrijdag 18 november is de 
volgende pouleactiviteit in het kader 
van de “Gezondheidsrace 2.0” van de 
gemeente Laarbeek. BCL zal gaan ta-
feltennissen met ATTC’77. Op zater-
dag 19 november organiseert BCL 
voor de derde keer op rij een PubQuiz 
in het Dorpshuis in Lieshout om 20.30 
uur. Op woensdag 30 november het 
traditionele BCL Sinterklaastoernooi. 
Dit toernooi, waarbij pepernoten ver-
diend kunnen worden, wordt zowel bij 
de jeugd als bij de senioren gehouden 
tijdens de normale speelavond.

Competitieprogramma:
Wo. 2 november, 20.30 uur: BCL-M2 - 
BC Oirschot-M2
Vr. 4 november, 21.00 uur: BC Alouet-
te-M3 - BCL-M1
Zo. 6 november, 10.00 uur: BCL-U15 - 
BC Oss/U15-2
Zo. 6 november, 10.00 uur: BCL-H1 - 
ESBV Panache-H3

EMK VR1 -      
RKGSV VR 1  2-0
Alle ingrediënten voor de topper van de 5e klasse 860 waren zondagmiddag 
aanwezig: een positieve wedstrijdspanning, mooi herfstweer en een talrijk 
publiek zorgden voor een prima ambiance op sportpark Wettenseind te 
Nuenen.

Nederwetten - 
Milheezerboys 0-3
Door Louis Staals

In de eerste 20 minuten van de wed-
strijd was het team van Milheezerboys 
duidelijk de bovenliggende partij. De 
keeper van Nederwetten werd danig 
op de proef gesteld maar tot scoren 
kwam Milheeze uit een corner die di-
rect in het doel belandde; 0-1. On-
danks protesteren van de achterhoede 
van Nederwetten dat de keeper zwaar 
gehinderd werd bij deze actie, mocht 
niet baten. Het doelpunt kwam op 
naam van Daan Verheyen. Dit was te-
vens de ruststand.
Na de pauze moest Toon van Rooy in 
de kleedkamer achterblijven met pijn 
in de ribben en werd vervangen door 
Hein Snellen van Vollenhoven. Al 4 
minuten na de pauze kreeg Nederwet-
ten weer een klap te verwerken toen 
Daan Verheyen een goede pass gaf op 
Dirk van den Boom die de 0-2 op het 
scorebord bracht. Nederwetten was 
zichtbaar aangeslagen en door wat 
wild spel van beide zijden moest 
scheidsrechter Camdzic nog enkele 
gele kaarten trekken. In de 83e minuut 
was het opnieuw Daan Verheyen die 
met een prachtig schot in de rechter-
bovenhoek de eindstand 0-3 bepaalde.
Volgende week de derby tegen Gerwen 
dus kom op tijd naar het sportpark in 
Gerwen want vol is vol.

Wilhelmina Boys - EMK 3 - 0

EMK maatje te klein    
voor Wilhelmina Boys
Door Cor Groenen

Met een rits aan blessures begon EMK aan de wedstrijd tegen Wilhelmina Boys. 
In de 16e minuut belandde een kopbal van Wilhelmina Boys op de paal. In de 23e 
en 39e minuut moest doelman Cuppen redding brengen op schoten van Wilhel-
mina Boys. De eerste kans voor EMK was er in de 40e minuut. Een vrije trap van 
Rick Slaats werd door Tom Diender maar net koppend gemist. Rick Frederiks 
kreeg enkele minuten later een kleine kans maar zijn inzet was voor de Wilhel-
mina Boys-doelman. In de 45e minuut kwam EMK op een 1-0 achterstand nadat 
een speler van Wilhelmina Boys zich knap vrij speelde en uitstekend afrondde.
Direct na rust kreeg Geert-Jan Kemperman de kans om EMK gelijk te brengen met 
de tegenstander, maar goed uitkomen van de doelman voorkwam dat. Jacky van 
Houtert, gelegenheidsspits voor EMK in deze wedstrijd, kopte hierna te zacht in om 
de doelman in gevaar te brengen. In de 53e minuut kwam EMK na een fraai geno-
men vrije trap op een 2-0 achterstand. Na de 3-0 in de 78e minuut was de wedstrijd 
gespeeld en waren er in deze wedstrijd helaas weer geen punten voor EMK. Tom 
Diender werd na afloop door de supporters gekozen als EMK’s Man of the Match.

Vanaf het eerste fluitsignaal was de 
spanning nog voelbaar, maar al snel 
was het EMK dat een optisch over-
wicht ontwikkelde, en stap voor stap 
het initiatief naar zich toetrok. Dit re-
sulteerde in veel druk naar voren en 
ook de nodige doelkansen, maar wel-
licht zorgde de spanning voor de no-
dige haast en onzorgvuldigheid waar-
door er niet gescoord werd. Dit kwam 
de wedstrijd ten goede en ook RKGSV 
kreeg enkele spaarzame doelkansen. 
Terwijl het publiek zich al verzoende 
met een 0-0 ruststand, was het Lieke 
Weijnen die bij de laatste aanval een 
psychologische dreun uitdeelde aan 

Gerwen, door in de slotseconden van 
de eerste helft het openingsdoelpunt 
voor haar rekening te nemen, 1-0.
Na rust werd al snel duidelijk dat de 
eerste helft aan beide zijden veel kracht 
gekost had, het hoge niveau van de eer-
ste helft werd niet meer bereikt. Toch 
bleven beide teams knokken voor de 
spaarzame kansen, maar foutieve in-
speelpasses en balverlies waren illustre-
rend voor het begin van de tweede 
helft. Toen Jennifer Leenders-Wernert 
in de 56e minuut na een individuele ac-
tie de 2-0 aantekende, ging de wedstrijd 
letterlijk in het slot. Gerwen kon geen 
vuist meer maken en EMK hoefde niet 
meer echt. Waarbij beide teams voel-
den dat het beste team vandaag had ge-
wonnen, ging de wedstrijd plichtmatig 
naar het einde. EMK gaf niets meer weg 
waarbij RKGSV ook niet echt meer 
aanspraak kon maken op de eretreffer. 
Toen een uitstekend leidende Ramon 
Leenen floot voor het einde van de 
wedstrijd, werd duidelijk dat het pu-
bliek vandaag de grote winnaar was op 
sportpark Wettenseind. Beide teams 
hadden vandaag laten zien waarom het 
damesvoetbal zo in de lift zit: pure re-
clame voor de (dames) voetbalsport!

Doelkans voor Sjef Sanders (2)

DESO - Nuenen  2-3 
Na het bekerweekend waarin werd gewonnen van EMK, stond er weer een 
competitie-wedstrijd op het programma. Nuenen ging op bezoek bij het 
Osse DESO. Het kleine clubje gelegen naast Oss'20 draait voor het 2e jaar 
mee in de hoofdklasse. Op een klein veld werd om 14.30 uur afgetrapt onder 
leiding van scheidsrechter Zeeman uit Sneek 

Omdat een vlotte opbouw op het ove-
rigens goede natuurgras veld niet een-
voudig was, zocht Nuenen regelmatig 
de lange bal. De hardwerkende Noell 
Jansen wist dan ook menig bal klaar te 
leggen voor de opkomende midden-
velders. Dennis van de Reek kreeg in 
de 20e minuut de eerste mogelijkheid. 
In plaats van zelf te schieten was zijn 
bal op de inkomende medespelers te 
zacht om echt gevaarlijk te worden. 
Aan de andere kant zorgde Jeroen 
Schoonhoven van DESO regelmatig 
voor onrust door zijn fysieke spel en 
doorzettingsvermogen. In de 38e mi-
nuut toch de voorsprong voor Nue-
nen. Jamey Raas prachtig aangespeeld 
door Dennis van de Reek, schiet de 
bal snoeihard langs de doelman, 0-1. 
Een opsteker zo kort voor rust. Toch 
kroop Nuenen net voor rust nog door 
het oog van de naald. Angelo Stoove 
die regelmatig zijn handen vol had 
aan de snelle linksbuiten van DESO 
kon alleen met een tackle binnen de 
16 een voorzet voorkomen. Scheids-
rechter Zeeman die er kort bij stond, 
zag er geen strafschop in en liet Nue-
nen met een 0-1 naar de thee gaan.
Een goed spelend en hard werkend 
Nuenen begon zonder wissels aan de 
2e helft. Ook in de 2e helft een open 
wedstrijd met 2 ploegen die de aanval 
zochten. In de 56e minuut scoorde 
DESO spits Jeroen Schoonhoven on-
verwachts de gelijkmaker. Een harde 
voorzet werd uit stand hard achter 
doelman Danilo Verus gewerkt. Een 
tegenvaller voor Nuenen dat tot dan 
toe de wedstrijd redelijk onder con-
trole had. Nuenen reageerde direct en 

het meende in de 62e minuut recht te 
hebben op een strafschop wegens 
hands. Ook nu wilde scheidsrechter 
Zeeman er niet aan. Nog erger was 
dat uit de tegenstoot DESO op een 
2-1 voorsprong kwam. De linksbuiten 
omspeelde keeper Verus en zijn schot 
met rechts rolde tergend langzaam in 
het Nuenense doel, 2-1. De staf van 
Nuenen greep in. Ruud Jansen, niet 
helemaal fit aan de 2e helft begonnen, 
werd vervangen door Koen Bots.
Richard van Malten schoof naar het 
centrum. Nuenen voerde de druk op 
en kreeg een aantal vrije trappen van-
af de zijkant. In de 76 minuut weder-
om een vrije trap vanaf de zijkant. En 
nu was het wel raak. Richard van Mal-
ten kopte als vanouds Nuenen langs-
zij de Ossenaren 2-2. Nog een kwar-
tier op de klok, die volgens scheids-
rechter Zeeman niet helemaal 
synchroon liep met zijn klok. Ook nu 
golfde het spel op en neer. Nuenen 
drong aan en DESO counterde enkele 
keren gevaarlijk richting het Nuenen-
se doel. Diep in de blessuretijd was 
het wederom Nuenen dat de volle buit 
naar zich toe trok. Ook nu lag er weer 
een vrije trap, ditmaal van Lars van 
Stipdonk, ten grondslag aan de 2-3. 
Yoeri Sijbers bracht vanaf de achter-
lijn de bal met het hoofd voor en Ab-
dul Bangura was er als de kippen bij 
om het feest aan Nuenen kant van 
start te laten gaan. 2-3 en wederom 3 
punten voor de groenwitten. Een 
teamprestatie van formaat. De over-
winning in de laatste minuut zorgde 
voor veel emoties en ontlading bij de 
Nuenense selectie.

Foto: Ad Megens © Kliknieuws Veghel

De Stichting Vrienden RKSV Nuenen bedankt eveneens:
 

       Schäfer Notarissen
“ Midden in de maatschappij “

 
Al jaren een trouwe sponsor van RKSV Nuenen.

 
 Het Steenen Huys 34 Ruusbroeclaan 28
 5673 RS Nuenen 5611 LV Eindhoven
 info@notarisnodig.nl  tel. 040-2660 660
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ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

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

VEILIG VERKEER

TIJDELIJKE BUSHALTES

VERNIEUWD WEGDEK

Werkzaamheden tot op heden
De werkzaamheden aan de Euro-
palaan naderen hun afronding. Na 
het aanbrengen van de geluids-
reducerende asfaltdeklaag aan 
de  noordzijde van de Europ-
laan, stellen we vanaf maandag 7 
november de Europalaan in beide 
richtingen open  voor het auto-
verkeer. Alle aansluitende wegen 
zijn dan open voor het verkeer, 
met uitzondering van de aanslui-
ting Kapperdoesweg (voorheen 
Panakkers) Deze aansluiting zal 
eind week 47 gereed zijn. De bus 
maakt inmiddels gebruik van de 
busbanen en stopt bij de nieuwe 
haltes langs de Europalaan.    

Vooruitzicht op de planning
De aansluiting Kapperdoesweg 
is afgesloten voor al het verkeer 
vanaf  8 november. In week 47 is de 
kruising weer open voor het verkeer. 
Het verkeer zal middels borden 
worden omgeleid. Op Boord  
worden verkeersremmende maat-
regelen genomen om het verkeer 
in gewenste banen te leiden en 
sluipverkeer te voorkomen.   

Tot medio december zijn we nog 
bezig met de herinrichting van  
de noordelijke parallelweg en 
busstation aan de Smits van 
Oyenlaan. Voor de reizigers wordt 
een tijdelijke bushalte   en  fietsen-
stalling ingericht.

Medio december 2016 wordt gestart  
met de aanplant van de verkeers-
pleinen en de bomen langs de Euro-
palaan. Deze werkzaamheden zijn 
voor 1 april 2017 gereed. De onder-
staande tabel geeft de planning  
schematisch weer.

Fietsers 
Fietsers worden tot 16 december 
over het zuidelijk fietspad geleid, na 
16 december zijn aan beide zijden 
de fietspaden gereed en openge-
steld. Het planten van de bomen zal 
vanaf de fietspaden gebeuren. 

Tijdens deze werkzaamheden 
worden de fietsers omgeleid over 
het noord- of zuidelijke fietspad. 
Dit zal middels borden worden 
aangegeven.

Samen veiliger
We maken Nuenen steeds beter 
bereikbaar door minder wegen 
af te sluiten of te zorgen voor  
een logische omleidingsroute. Toch 
komt het voor dat omwonenden 
hinder ervaren van doorgaand auto-
verkeer in hun wijk. Dit ‘sluipverkeer’ 
zorgt voor veel overlast in woon-
wijken. Doordat er auto’s rijden 
waar zich veel fietsers of spelende 
kinderen bevinden, kunnen er 
gevaarlijke situaties ontstaan. 

Wij dringen er nogmaals sterk 
op aan om als automobilist de 
aangegeven omleidingsroute te 
volgen. Deze loopt over wegen  
die een extra verkeersbelasting  
aan kunnen. 

Samen maken we het veiliger. Voor 
uw en onze veiligheid blijft de 
snelheid ter hoogte van de werk-
zaamheden beperkt tot 30 km/h. 

Wij beantwoorden graag uw 
vragen over het traject. U kunt 
ons bereiken via onderstaande 
gegevens:

Telefoonnummer: 
06 819 567 09
E-mailadres: 
europalaanhov.nuenen@
rasenberginfra.nl
Inloopspreekuur voor 
vragen en opmerkingen
Iedere donderdag hebben 
wij inloopspreekuur op onze 
projectlocatie aan de Berg 47 
te Nuenen. 

VRAGEN & CONTACT

VOLG ONS VIA

SAMEN OP WEG!

Via het gemeente katern in de 
huis-aan-huis bladen houden 
we u op de hoogte wanneer 
welke wegen zijn afgesloten.

NIEUWSBRIEF 7 NOVEMBER 2016

DUBBESTRAAT

BOORD

VORSTERDĲK

BOORD

KA
PP

ER
D

O
ES

W
EG

PI
N

CK
A

RT

RE
FE

LI
N

G

‘T
 P

LU
U

K
E

In de onderstaande tabel hebben we een planning van de werkzaamheden weergegeven. 

WEEK
45 t/m 47 7 nov t/m 25 nov Afsluiting Kapperdoesweg

WEEK
45 t/m 50 7 nov t/m 16 dec Afsluiting noordelijke parallelweg Europalaan

WEEK
45 t/m 50 7 nov t/m 16 dec Herinrichting busstation, tijdelijke bushalte voorzien

WEEK
45 t/m 50 7 nov t/m 16 dec Afsluiting noordelijke fietsstraat en afbouw 

PLANT
SEIZOEN dec 2016 - april 2017 Aanbrengen groenvoorzieningenFASE #1 Week 45 t/m 50

Fietspad.
FASE #5 Plantseizoen  

Aanplanten groenvoorziening.

EINDHOVEN

NUENEN

de noordzijde van de Europa-
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