
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

‘Ik zie het liefst een zelfstandig Nuenen 
c.a. Maar dat is geen haalbare kaart, dat 
kan alleen met goeie bestuurders. Dan 
liever een samenwerking met Son. Eind-
hoven wil alleen maar groeien.’

Hans van der Linden
Hobbycentrum De Dorpswerkplaats
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Heemkundekring 
krijgt getuigschrift 
van zusterschool 
Klooster

Zie advertentie achterpagina

‘De dorpsraad houdt zich niet bezig met 
de gemeentelijke politiek en heeft ook 
geen opinie over een mogelijke bestuurlij-
ke herindeling. Wel hecht ze aan het be-
staan van dorpsraden omdat die goed 
werken. We zien dat de afstand tussen de 
gemeente en onze dorpsbewoners toch 
nog zo groot is dat de gemeente sturing 
nodig heeft vanuit het dorp…
Dit betekent dat we graag garanties wil-
len zien dat dorps- en wijkraden ook na 
een mogelijke herindeling zullen blijven 
bestaan. Eindhoven heeft recentelijk de 
wijkraden heeft afgeschaft. Mocht het tot 
een herindeling komen, dan zullen we 
aandringen om in de afspraken daarover 
het bestaan van dorps en wijkraden veilig 
te stellen.’

Jan Friso Groote (secretaris)
Namens de dorpsraad Nederwetten

‘Ik vind het positief om als Nuenen bij 
Eindhoven te komen. Nuenen als mooie 
woonwijk voor Eindhoven. Dat biedt 
voordelen voor Nuenen als investerin-
gen vanuit collectief groot genomen 
worden. Ook komt Eindhoven veel en 
goed in de publiciteit. Samenvoegen 
met Son is geen optie, dat heeft niets te 
bieden. ’

Hans Kuijten
Zelfstandig ondernemer, 

oud-prins carnaval

Enquête over de bestuurlijke toekomst van Nuenen

Rond de Linde OPINIEPEILING: Wat vindt u?
Door Gerrit van Ginkel, Mariët Jonkhout, Edwin Coolen

Agglomeratie. Stadsprovincie Eindhoven (afgewezen in 1997). Annexatie. Herindeling. Fusie. Termen die al enkele 
decennia voorbij komen als het gaat over de bestuursvorm van Nuenen, Gerwen en Nederwetten binnen de regio 
Eindhoven-Helmond en Zuidoost-Brabant. Vervolgens kwam afgelopen september de Commissie Demmers, inge-
steld door de provincie, met het voorstel om Nuenen samen te laten gaan met Son en Breugel. En volgende week, 
donderdag 17 november, praat de Nuenense gemeenteraad over de mogelijkheid van een ambtelijke fusie of een 
bestuurlijke fusie met een andere gemeente. Overigens hebben Son en Geldrop-Mierlo vorig jaar zo’n ambtelijke 
fusie met Nuenen c.a. al afgewezen.

‘Zelf vind ik het belangrijk dat het karak-
ter van Nuenen zoveel mogelijk intact 
blijft. Daarbij hoort ook een eigen be-
stuur met bijbehorende voorzieningen.’
Yvonne Henderson

‘Ik ben voor zelfstandig blijven maar bij 
activiteiten die het dorp overstijgen, zoals 
brandweer, ouderenzorg of planologie, 
samenwerken met anderen.’
Tonny van den Boomen

Yvonne en Tonny zijn de auteurs 
van het boek Nuenen op het randje

Nuenen

Hoe nu verder met Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten? Dat wil Rond de 
Linde graag van u, de lezer, weten. 
Vier mogelijkheden op een rijtje ge-
zet, met daarbij enkele argumenten 
voor en tegen. Moet de gemeente 
Nuenen c.a.:

1)  Samengaan met Eindhoven
	 •	Voor:	twijfel	over	voldoende	be-

stuurskracht Nuenen en het cen-
traal uitvoeren van programma’s 
over verkeer, economie en wo-
ningbouw;

	 •	Tegen:	verlies	van	het	dorpse	ka-
rakter	en	een	vergroting	van	de	af-
stand tussen bestuur en burger.

2)  Samengaan met Son en Breugel
	 •	Voor:	een	gemeente	met	40.000	

inwoners is meer levensvatbaar 
voor de nabije toekomst;

	 •	Tegen:	 inwoners	 zijn	 gericht	 op	
Eindhoven, hebben ‘niets’ met Son 
en Breugel.

3) Zelfstandig blijven
	 •	 Voor:	 zelf	 bepalen	 hoe	 het	met	

Nuenen verder gaat, voor zover 
mogelijk. Veel zaken moeten wel 
(inter)regionaal worden geregeld;

	 •	 Tegen:	 Nuenen	 heeft	 de	 kennis	
niet in huis om de toekomstige 
problemen en veranderingen van 
de	wetgeving	zelfstandig	te	kunnen	
uitvoeren. 

4) Anders namelijk:
	 •	Opsplitsen:	Gerwen	bij	Helmond,	

Nederwetten bij Son en Nuenen bij 
Eindhoven;

	 •	 Samengaan	 met	 Helmond	 of	
Geldrop-Mierlo;

	 •	Een	andere	optie…

U kunt uw keuze tot en met zondag 13 
november doormailen naar: 
enquete@ronddelinde.nl
De uitslag wordt in de eerstvolgende 
editie van donderdag 17 november 
bekend gemaakt.

‘Wij hebben zo’n tien jaar voor de zelf-
standigheid van Nuenen c.a. gestreden, 
het zou jammer zijn als dat teniet gedaan 
wordt. De bestuurskracht is er de laatste 
jaren niet op vooruit gegaan. Ik mis de 
eenstemmigheid van toen. Samenvoe-
ging met Son zou een tussenstap zijn, het 
blijft doormodderen. Ik zie geen lange 
termijn visie op de toekomst voor het ste-
delijk gebied Eindhoven-Helmond met de 
randgemeenten.’

Harrie Terwisse
Burgemeester Nuenen c.a. 1981-2001

‘Ik ben voor zelfstandigheid van Nuenen 
c.a. Wel zal (boven)regionale samenwer-
king nodig zijn maar dat kan met behoud 
van zelfstandigheid. Samenvoeging met 
Son en Breugel vind ik zeer onlogisch, er is 
vanuit de bewoners nagenoeg geen inter-
actie met die gemeente.’

Kees Rovers
Directeur Close the Gap, 
initiatiefnemer Ons Net

Makelaar PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Mantelzorgdag in nieuw jasje,      
Nuenense ondernemers inspireren
Door Nannie van den Eijnden

De dag van de mantelzorg werd ge-
opend door Aline Perdaen van de 
LEV-Groep en wethouder Sociale Za-
ken Caroline van Brakel. De wethou-
der sprak haar waardering uit voor de 
mantelzorgers	 en	 gaf	 aan	 dat	 er	 op	
deze ‘steunpilaren van de maatschap-
pij’ in de toekomst nog meer een be-
roep zal worden gedaan, als aanvul-
ling	op	professionele	zorg.	
Er werden presentaties en workshops 
gegeven	 en	 er	 was	 een	 informatie-
markt rond de oude lindeboom, met 
landelijke en lokale zorgverleners. 

Het waren vooral de kleine Nuenense 
ondernemers die inspireerden, met 
hun	frisse	kijk	op	zorg	en	hun	nieuwe	
dienstverlening. 
“We willen de dag van de mantelzorg 
op een andere manier organiseren” 

Een bruisende zaterdag in Het Klooster. Terwijl de Lokale Omroep Nuenen 
zich boven voorbereidde op de avondvullende live-uitzending van Heedoe-
demee? richtten diverse organisaties beneden hun stand in voor de informa-
tiemarkt. Sonja Weijers, één van de organisatoren, wees bezoekers de weg. 

vertelde	Aline	Perdaen.	Daar	heeft	de	
LEV-Groep met deze dag een zeer ge-
slaagd begin mee gemaakt. 

Waarderingsactie
De gemeente Nuenen waardeert de 
inzet van mantelzorgers met een 
compliment, ‘goodiebag’ en VVV-
bon. Mantelzorgers die geregistreerd 
staan kunnen deze geschenken opha-
len bij het Steunpunt Mantelzorg, 
Berg 22 Nuenen, iedere dag tussen 
08.30	 en	 12.30	 uur	 of	 op	 afspraak.	
Wilt u zich registreren als mantelzor-
ger	of	heeft	u	vragen?	Stuur	een	mail	
naar steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl	of	bel	Aline	Perdaen,	tele-
foon	040	-	283	16	75.	

Gezocht leden voor 
de 2e schilderclub 
van de PVGE Nuenen
De PVGE biedt de mogelijkheid een 
2e schilderclub te starten onder 
begeleiding van een gediplomeer-
de docente met veel ervaring. De 
bijeenkomsten zullen de 1e en de 
3e vrijdagmiddag van de maand 
plaats vinden, van 14.00 tot 16.00 
uur, in het Kwetternest.

Beginner	of	gevorderd,	ieder	kan	deel-
nemen en krijgt individueel begelei-
ding. De deelnemers nemen eigen ma-
teriaal mee en ook weer mee naar 
huis. Er zal niet gewerkt worden met 
olieverf,	 dit	 om	mensen	met	 allergie	
tegemoet te komen. Bij minimale 
deelname	van	10	leden	zal	de	club	20	
januari starten. 
Als u belangstelling hebt en meer in-
formatie	wilt,	kunt	u	vóór	15	novem-
ber contact opnemen met Marleen 
Houben, club coördinator 
mhouben06@gmail.com



Rond de Linde  Nr. 45 Donderdag 10 november 2016

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 

EUROPALAAN WEER OPEN
Vanaf maandag jl. kan verkeer zowel in richting Nuenen als Eindho-
ven, weer gebruik maken van de 3,3 km lange nieuwe rij- en busba-
nen op de Europalaan. De ingrijpende reconstructie was nodig om 
de openbaar vervoer-verbinding met Eindhoven een grote kwaliteits-
impuls te geven. Maar ook omdat de funderingen van de Europalaan 
na dertig jaar intensief gebruik volledig waren versleten. Tegelijker-
tijd is ook het riool vervangen door een duurzamer systeem. Op een 
paar punten na (Kapperdoesweg, Parallelweg noordzijde: gereed 
voor 16 december a.s.) is dit grote bouwproject binnen de geplande 
tijd opgeleverd. Het groen is voor 1 april 2017 gereed. De bereik-
baarheid van m.n. Nuenen-Zuid en het centrum profiteren hier van. 
De gerenoveerde Europalaan zal vanaf 7 december ruimte bieden 
aan o.a. 10-12 elektrische bussen per uur in de ochtendspits.

MILITAIRE OEFENING     
28 T/M 30 NOVEMBER 2016
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 28 tot en met 30 
november 2016 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 12 
personen deel en zij worden logistiek ondersteund door 5 militaire 
wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 
geneeskundige Compagnie uit Arnhem..

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Datum: dinsdag 15 november 2016
Locatie: kantine voetbalclub R.K.G.S.V., De Polder 1 te Gerwen
Aanvang: 20.00 uur

Agendapunten
•	 Opening	door	de	voorzitter
•	 Bouwen	in	Gerwen;	presentatie	Gerwen	Zo	BV

NUENEN CONTROLEERT    
OP PARKEREN EN (BROM)FIETSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
parkeren en (brom)fietsen. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien.

Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Parkeren mag alleen: 
•	 op	de	weg	(en	de	daarbij	behorende	zijkanten)	voor	zover	geen	

parkeerverbod	van	kracht	is;
•	 bij	aanwezigheid	van	parkeervakken	alleen	in	deze	parkeervak-

ken,	niet	daarbuiten;
•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-

verbod valt. Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 bij	een	kruispunt	op	een	afstand	van	minder	dan	vijf	meter	daarvan;
•	 buiten	de	bebouwde	kom	op	een	rijbaan	van	een	voorrangsweg;
•	 langs	een	gele	onderbroken	streep;
•	 op	een	gelegenheid	bestemd	voor	het	onmiddellijk	laden	en	los-

sen	van	goederen;
•	 op	een	parkeerplaats	voor	vergunninghouders;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 voor	een	inrit	of	uitrit;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
•	 voor het gehele centrum een parkeerverbodzone geldt? Dit houdt 

in dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken! 
•	 de	boete	voor	het	parkeren	op	een	gehandicaptenparkeerplaats	

zonder gehandicaptenparkeerkaart € 370,- is?

(Brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte 
(brom)fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moe-
ten	 zij	 de	 rijbaan	 gebruiken.	 (Brom)fietsen	 op	 het	 trottoir	 of	 in	
voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, 
omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan 
veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de ter plaatse aan-
wezige verkeersborden. Als u toch fietst op het trottoir riskeert u 
een boete van € 55,-. Als u met uw bromfiets op het trottoir rijdt 
riskeert u een boete van € 95,-. 
Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen. 
Als u toch over de weekmarkt fietst riskeert u een boete van € 35,-. 
Als u met uw bromfiets over de weekmarkt rijdt riskeert u een 
boete van € 60,-. 

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze regelgeving vinden via 
www.overheid.nl. Bij	constatering	van	een	overtreding	kan	er	door	
onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct een 
proces-verbaal worden opgemaakt. 
De bedragen van de boetes genoemd in dit artikel, zijn exclusief € 9,- 
administratiekosten. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, neem dan 
contact op met het Klantcontactcentrum, (040) 2 631 631. U kunt 
uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen meldingen voor het hebben van een uitweg
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	melding	ontvangen	voor	
onderstaande uitwegen en hebben besloten deze niet te verbieden. 
Deze besluiten zijn verzonden op:
•	 4	november	2016	 	 Frederikstraat	8,	5671	XH,	Nuenen
  
De besluiten zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij 
het College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Post-
bus 10000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle besluiten 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.

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:	 DOEN!	 KPJ	 Nederwetten	 voor	 het	 schenken	 van	

zwakalcoholhoudende dranken tijdens de quizavond Wettegij’t 
op	8	april	2017	in	M.F.A.	“de	Koppelaar”	in	Nederwetten;

•	 Aanvrager: Stichting Oud Prinsen Goede Doelen voor het exploi-
teren van een schaatsbaan voor het seizoen 2016-2017 op het 
terrein	van	de	heer	F.	Linders,	gelegen	aan	Broekdijk/Gerwenseweg.

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.

Nuenen, 10 november 2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaande plannen. Deze vergunningen zijn verzonden op:
•	 31oktober	2016	 Opwettenseweg	125	–	het	oprichten	van	een	
	 	 	 woonhuis	(BOUW,	RO);
•	 28	oktober	2016	 Broekdijk	11	–	het	oprichten	van	een	
	 	 	 woonhuis	(BOUW);
•	 28	oktober	2016	 Collse	Heide	18	–	het	oprichten	van	een	
	 	 	 bedrijfsruimte	(BOUW);
•	 31	oktober	2016	 Collse	Hoefdijk	16	–	plaatsen	van	aanduidings-
	 	 	 zuil	en	gevelreclame	(BOUW,	RO,	RECLAME).

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.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	mevrouw	B.	van	den	Berg	en	mevrouw	H.	Raaijmakers	is	een	

ontheffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken tijdens het Prinsenbal op 12 november 2016 in Nederwet-
ten	in	M.F.A.	“De	Koppelaar”	(verzenddatum	3	november	2016);

•	 aan	de	heer	R.	Evers	is	een	vergunning	verleend	voor	het	plaatsen	
van een tent aan de achterzijde van zijn horeca-inrichting aan 
Park 61, i.v.m. de prinsenwissel van de Raod van Zatterdag op 
zondag	3	november	2016	(verzenddatum	3	november	2016);

•	 aan mevrouw C. van Dun zijn toestemming en vergunning verleend 
voor het innemen van een standplaats tijdens de carnavalsdagen 
in de periode van 24 tot en met 28 februari 2017 voor de verkoop 
van gebakken vis en belegde broodjes in het Park tegenover de 
kapsalon	aan	Park	(verzenddatum	3	november	2016);

•	 aan	de	heer	A.	van	Hoof	is	een	vergunning	–tot	wederopzegging-	
verleend voor het inrichten van een terras aan de voorzijde van 
zijn Cafetaria “Frituur van Hoof” aan Parkhof 3 (verzenddatum 
3	november	2016);

•	 H.R.	De	Collse	Hoeve	 zijn	 vergunning	en	ontheffing	 verleend	
i.v.m. de prijsuitreiking van de quiz en feestavond Heedoedemee 
op 12 november 2016 in een tent op het achterterrein aan 
Collse Hoefdijk 24 (verzenddatum 7 november 2016 2016).

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

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING 
RULLEN 11/11A; GEMEENTE NUENEN, 
GERWEN EN NEDERWETTEN
Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.	 hebben	 besloten	
medewerking te verlenen aan een aanvraag omgevingsvergunning 
voor het splitsen van de bedrijfswoning op het perceel Rullen 11 te 
Nuenen. Deze splitsing is in strijd met het ter plaatse geldende be-
stemmingsplan	Buitengebied.	Als	tegenprestatie	voor	de	splitsing	
verwijdert verzoeker echter 4000 m2 aan kassen en wordt de voor-
malige kwekerij ontwikkeld als natuurgebied. Het verzoek is gere-
gistreerd onder nummer N-HZ-2016-0064.

Termijn terinzagelegging 
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning, verklaring van geen 
bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 
vrijdag 11 november 2016 voor eenieder gedurende zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nue-
nen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. 
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelij-
keplannen.nl
De ontwerp-omgevingsvergunning kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVBGRullen11-C001 

Indienen zienswijzen 
Tijdens de termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze 
kenbaar maken omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning of de 
verklaring van geen bedenkingen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onder-
delen van de ontwerp-omgevingsvergunning of verklaring van geen 
bedenkingen de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen 
kunnen worden ingebracht op het gemeentehuis. Voor het maken 
van een afspraak kunt u bellen met (040) 2631631.

Nuenen, 10 november 2016.
Burgemeester	en	wethouders	Nuenen	c.a.

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

Tempex en hard plastic is GEEN PMD. 
(bv. speelgoed, wasmand of emmer)
Kan wel gratis naar milieustraat!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 



  

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!

Gebraden 
Kippen poten ..............gratis
Roulade
100 gram ..........................................1,95 
100 gr. Gebr. Varkensrollade 
+ 100 gr. Boterhamworst .......2,95
Gemarineerde
Kip Reepjes
500 gram  ..................................6,95
Worstjes en Zo
100 gram ..........................................1,60 
Runder 
Hamburgers ...............gratis 
Ouderwetse Toppers!! Balkenbrij, 
Bloedworst en Zult volop in huis.

Snijbonen panklaar 
 1/2 kilo 1,99
Cherrypotatoes      
pan klaar   per bak  1,99
Clementine    

1/2 kilo 1,25

Ham-prei salade
salade  250 gram 1,98
Perssinaasappels

hele kilo 1,79

weekaanbiedingen 
donderdag 10 t/m woensdag 16 november

Stoofpeer St. Remy   
   hele kilo 0,79

iedere 4e

iedere 4eKOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Er is weer "Hazenpeper"
uit eigen keuken!!! Acties week 45 : geldig maandag 7 nov. t/m zaterdag 12 nov. 2016_____________________________________________________

Brood van de week: 
Kloosterbrood 
2x halve € 1,95 
 heel € 189_____________________________________________________

Taai Taai
Met of zonder kandijsuiker  
 5+1 GRATIS_____________________________________________________

Roomboter Amandelstaaf
met zuivere amandelspijs
Bekroond met 5 *****  
 2 stuks  € 795_____________________________________________________

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

  
 

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

 

New Oriental
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU NOVEMBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

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

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) KING TOE YU PIEN  
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT 

DE KLEINE WOK, IN EEN SAUS VAN SINAASAPPEL EN COIN-
TREAU MET DAARBIJ EEN VLEUGJE  GEMBER, EN SNIPPERS 
VAN UI EN PAPRIKA

6)  SA TJA YUK
PLAKJES VARKENSHAAS IN EEN SOJA-CHILI-KNOFLOOKSAUS, 
DIV. GROENTEN EN BESPRENKELD MET DE BEKENDE XO COG-
NAC. (SA TJA SAUS IS EEN MILDE  PITTIGE CHINESE BBQ SAUS 
UIT DE ZUID CHINESE KEUKEN)

7)  LAT LAT KAI PIEN
  IN PLAKJES GESNEDEN EN GEFRITUURDE MAISKIPFILET MET 

VLEUGJE KNOFLOOK IN EEN DONKERE EN ZWARTE PIKANTE 
“LIGHT SPICY” KETJAP SAUS

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

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

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN



GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen
040-2831774  |  www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding

Op de volgende producten:

·         Houten Jaloezieën
·         Duo Rolgordijnen
·         Plissé en Duoshade
·         Horizontale Jaloezieën
·         Rolgordijnen
·         Finesse
·         Paneelgordijnen
·         Horren en Plisséhordeuren

Nu ook geen BTW op Cedeko’s elektrisch bediende: Dubbel Rolgordijnen, Finesse en Rolgordijnen. 
Elektrische bediening nu al leverbaar vanaf € 139,- meerprijs.

Actieperiode: vanaf heden t/m 31-12-2016. Vraag uw Cedeko dealer naar de voorwaarden.
Het toegevoegde BTW bedrag van 21% wordt op uw aankopen als korting gegeven.

U betaald op bovenstaande producten geen 21% BTW!

Uw Cedeko dealer:

BTWBTWBTWBTW weg ermee!  

advert3_8L_Finesse colour_2016_ZW.indd   1 24/10/16   12:04

Alvershool 1 Nuenen
06-51065292  06-51890744

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Steenakker 17 • 5671 LM • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Win een week in Apart-Hotel 
PURE Lermoos t.w.v. € 2.000!
Tot en met dinsdag 22 november krijgt u bij elke € 25 aan 
boodschappen een voucher met een unieke code, die u 
kunt registreren op www.mountain-residences.com/
jumboactie. Zo maakt u kans op een verblijf van een 
week voor 2 tot 4 personen in Apart-Hotel PURE in 
Lermoos, Tirol. Dit hotel is ontwikkeld door Mountain 
Residences.

Vouchers kunnen tot 26 november 2016 geregistreerd worden. De 
winnaar wordt op 3 december bekend gemaakt. De reis is op basis 
van logies, ontbijt, eigen vervoer en beschikbaarheid.

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.

VOLVO 340 1.4 CVT WINNER
benzine  |  automaat  |  kilometerstand: 138.190 km
afgiftedatum: 18 augustus 1989  |  prijs op aanvraag

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671 GB Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Kip Knoflook Speciaal
***Babi Pangang
***Foe Yong Hai
***Kou Lou Yuk
***6 Chun Kun Loempia’s
***Kroepoek

*Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

Rond de Linde  Nr. 45 Donderdag 10 november 2016

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 

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

Beste ondernemers van Nuenen,
 
Bent u tevreden over de omgeving van uw bedrijf? Wat vindt u van uw con-
tact met de gemeente? Hoe beoordeelt u het ondernemersklimaat in de 
gemeente Nuenen? Zijn er punten waarop het beter kan? Uw mening telt! 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een ondernemerspeiling. Hier-
voor vragen wij u om een vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer tien 
minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt. 

In de vragenlijst wordt u gevraagd wat u, als ondernemer of bedrijf, vindt 
van onder andere de omgeving waarin uw bedrijf is gevestigd, uw contact 
met de gemeente en het economisch beleid. 

Binnenkort ontvangt u deze uitnodiging per post. Wilt u nu al direct de 
vragenlijst invullen? 
Dat kan via de link http://qualityoptions.eu/ondernemerspeiling 

U bent als ondernemer van groot belang voor onze gemeente. Daarom 
vinden wij het belangrijk om te weten hoe tevreden u bent. De resultaten 
zullen richtinggevend zijn voor toekomstige acties/beleid van de gemeen-
te Nuenen. Zo proberen wij eraan bij te dragen dat u op een prettige en 
succesvolle manier kunt blijven ondernemen in onze gemeente. 
Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) ondersteunt het initiatief van 
de gemeente om inzicht te krijgen in de mening van de ondernemers in 
Nuenen. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kan u contact opnemen met de 
bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Nuenen via a.goossens@
nuenen.nl

WEGWERKZAAMHEDEN    
GEDEELTE  WEVERSTRAAT 9-15 NOVEMBER
Er zullen stroomkabels verlegd gaan worden in het gedeelte van de Wever-
straat tussen Berg en Larikslaan. De Weverstraat wordt gedurende de werk-
zaamheden voor één richting afgesloten. Een omleidingsroute zal met bor-
den worden aangegeven. De inrit naar de parkeerkelder van het wooncom-
plex ‘Oog van Nuenen’ wordt afgesloten voor auto's, maar blijft wel voor 
fiets en voetgangers toegankelijk. De werkzaamheden starten 9 november 
en duren tot 15 november. Gebruikers van de parkeerkelder en aanwonen-
den zijn geïnformeerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Nuenen: 040 - 2631 631.

Resultaat actie ‘sparen voor je school’ overhandigd

Cheques scholenactie over-
handigd door Nuenense Jumbo's
De actie Sparen voor je school van Jumbo is afgelopen. Klanten van Jumbo Ton 
Grimberg en Jumbo Kernkwartier konden de afgelopen tijd punten sparen en 
doneren aan één van de Nuenense basisscholen. En wat is er gespaard!

De school waarvoor de meeste punten binnen kwamen was de Rietpluim die bijna 1300 
Euro in ontvangst mocht nemen. Links op de foto Roland Grimberg

Hobbycentrum  
aan het werk   
voor Sinterklaas
Sinterklaas hoef je niet te vertellen 
waar hij mooie cadeaus kan halen voor 
pakjesavond. Daarom is hij een goede 
bekende van mijnheer Henk van Enge-
land, 'hoofdtimmerman' bij Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats. Een 
echte vakman, die hier ieder jaar met 
hart en ziel voor Sinterklaas bezig is. 
Die waardeert dat enorm. "Ik kan al 10 
jaar een beroep op hem doen. Prachti-
ge dingen maakt hij voor mij, super!"

Mijnheer van Engeland weet wat Sin-
terklaas dit jaar nodig heeft om weg te 
geven. "Vooral houten speelgoed, ook 
voor de allerkleinsten. Hijskranen, 
meubeltjes, keukentjes, poppenbedjes, 
houten kastelen, te veel om op te noe-
men. Allemaal voor pakjesavond." 

Kom kijken!
Sinterklaas koopt al ruim 20 jaar bij 
het Nuenense hobbycentrum. De ko-
mende weken zijn daar tijdens de ope-
ningsuren de cadeaus te zien die bin-
nenkort zullen worden opgehaald 
door Hoofdpiet en Sjouwpiet. Ieder-
een kan dus nu al komen kijken naar 
wat er allemaal gemaakt is voor het 
feest van 5 december. Uiteraard ook 
degelijke vogel- en voederhuisjes, nog 
steeds leuk om te krijgen als de winter 
eraan komt.

Als het Sinterklaasfeest voorbij is dan 
gaan ze bij het Nuenense hobbycen-
trum aan de slag voor de kerstman, 
want ook die kent de weg naar Park 
63b in het centrum van Nuenen. Mijn-
heer van Engeland vindt het allemaal 
prachtig: "Gelukkig hoef ik niet alles in 
m'n eentje te doen. Samen met ande-
ren hier mooie dingen maken voor 
Sinterklaas en de kerstman blijft leuk!"

Voor openingstijden, informatie en 
deelname aan onze activiteiten: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

De gespaarde punten - 80.670 in totaal - 
zijn omgezet in een geldbedrag dat door 
de scholen besteed kan worden aan 
nieuwe spel- en leermaterialen. In totaal 
was maar liefst € 8.000 te vergeven.

Resultaten per school
Crijnsschool € 1.239,40 (12.498 pt.)
De Dassenburcht € 1.193,90 (12.039 pt.)
De Mijlpaal € 788,30 (7.949 pt.)
De Nieuwe Linde € 1.257,05 (12676 pt.)
De Rietpluim € 1.296,35 (13.072 pt.)
Heuvelrijk € 762,60 (7.693 pt.)
Sint Jozef € 377,25 (3.804 pt.)
Wentelwiek € 1.084,85 (10.939 pt.)

Namens alle Nuenense scholen, Jum-
bo Ton Grimberg en Jumbo Kern-
kwartier: iedereen die schoolpunten 
heeft gespaard van harte bedankt.

November slachtmaand   
bij de KBO
Net als op zoveel plekken in het Brabant van vroeger werd in veel Nuenense 
huishoudens zo rond Allerheiligen het gemeste varken uit het hok naar de 
binnenplaats geleid om daar onder de handen van de thuisslachter zijn on-
ontkoombaar varkenslot te ondergaan. De kleine Rien Vermaire uit Hilvaren-
beek kon het vroeger in dat late novemberlicht niet met droge ogen aanzien 
hoe zijn vriendje, het brave vérreke, jaarlijks luidkeels schreeuwend het leven 
moest laten voor het vlees op de tafel van het kinderrijk gezin Vermaire.

Toch heeft hij zijn jeugdige trauma’s 
subliem verwerkt, zo bleek uit zijn 
heerlijk humoristische presentatie 
over die nostalgische dorpse ervarin-
gen, voor het talrijk Nuenens KBO pu-
bliek afgelopen donderdagochtend in 
een tot de achterste rij gevulde Tref-
puntzaal van Het Klooster. Grappen 
over de slacht, maar vooral over de 
kleurrijke en de markante types die 

zijn dorp van vroeger bevolkten, rol-
den over elkaar heen met de voortdu-
rend daverende lach van het publiek 
als waardering. Het was een feest van 
herkenning voor iedereen die de kleine 
Brabantse leefwereld van toen nog 
heeft gekend. De wereld van worst, 
balkenbrij en zult maken, van het beste 
stukske vlees dat voor de pastoor be-
stemd was, van alleen maar aan de 
weck mogen beginnen als geen van het 
helpend vrouwvolk ongesteld was, 
want anders gingen de inmaakpotten 
toch maar weer open.

In de pauze was er voor iedereen volop 
roggebrood met zult en konden men-
sen zelf eens de foekepot van opge-
spannen varkensblaas proberen. Het 
liedje ‘Jan t’ ís vastenaovond’ kwam bij 
iedereen weer spontaan boven, want 
wie is er niet met zo’n foekepot langs de 
deur gegaan met de woorden: “geef me 
een appel of een peer, dan kom ik het 
hele jaar niet meer.” Rien Vermaire is in 
zijn regio ‘wereldberoemd’ als gevierd 
tonpraoter. Met zijn warme kempische 
tongval en zijne zalige klets wist hij zijn 
publiek een schitterende ochtend bij de 
Nuenense KBO te bezorgen.
 

Gezocht:       
Hoofd cluster Personeel Vincentre
“Een uitdagende functie waarin je veel vrijwilligers ziet en spreekt” zegt Alice 
Michels over haar functie, waarmee ze binnenkort stopt. “Collega’s enthousiast 
maken, gastheerschap en commercieel gevoel bijbrengen, en op de voordelen 
van samenwerken met andere vrijwilligers wijzen. Allemaal voor ‘ons eigen be-
drijf’. Want we vinden Vincentre wel echt van ons en van Nuenen”. 

Bezoekers van Vincentre geven vaak 
een compliment over de wijze waarop 
ze zijn ontvangen: persoonlijk en met 
aandacht voor eventuele vragen. Een 
gevoel van thuis zijn. Gastheerschap 
wordt bijzonder gewaardeerd. Alice: 
”Het is dankbaar werk als je ziet dat de 
bezoekers meer dan tevreden zijn over 
ons museum”.

Uitdaging
Vincentre zoekt een Hoofd voor het 
cluster Personeel. Het is een functie 
voor ongeveer 10 uur per week. Goed 
samenwerken met de hoofden van an-
dere clusters is natuurlijk een vanzelf-
sprekendheid; op dat niveau wordt 
vooral nagedacht en gesproken over de 
toekomst van Vincentre. Wat er nog 
meer bij deze functie komt kijken, kan 
directeur Simone van der Heiden (tel. 

06-15865857) uitleggen. De 150 vrij-
willigers van Vincentre vinden het heel 
fijn om straks een nieuwe collega te 
mogen begroeten.

Een criminele lezing
Op 15 november geeft Simon van Wet-
ten een lezing over criminaliteit van 
1500-1800. De spreker is historicus, ge-
schiedenisleraar, schoolleider, archief-
medewerker en gids. Basis voor de le-
zing is het gemeentearchief Gemert-
Bakel van ongeveer 10.000 dossiers in 
het crimineel- en civielrechtelijk ar-
chief. De oude dossiers zijn typerend 
voor het Brabantse plattelandsleven 
anno toen met zijn normen en waar-
den, zeden en gewoonten in de dorpse 
samenleving van destijds.
Voordacht in de Scarabee, Mantel-
meeuwlaan 10 in Nuenen. Aanvang 
20.00 uur, gratis toegang.

Aan de schandpaal genageld



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% directe kassa-
korting op alle 

eau-de-toillettes 
en eau-de-

parfums

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 17 nov. en 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

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

Al uw cadeaus worden bij ons met de 
grootste zorg feestelijk voor u ingepakt!

Denk ook alvast aan uw Sinterklaas- of Kerstaankopen

25%
korting*

 

Vacature Varkenshouderij/ Allround medewerker  

Ons bedrijf Bohema v.o.f. 
Wij hebben een familiebedrijf dat is gelegen in Mierlo, 
Noord-Brabant. Op ons bedrijf houden wij fokzeugen voor 
het produceren van biggen. Je komt samen met ons en nog 
een collega te werken.  

 
Functie omschrijving 
Als medewerker varkenshouderij word je ingezet voor alle 
werkzaamheden in het bedrijf. Je voert ondersteunende werkzaamheden uit in de kraamstal 
en biggenstal. Daarnaast controleer je de varkens, spuit je stallen schoon en ent en 
behandel je de dieren.  
 
Eisen 
Voor deze functie is het belangrijk dat je leergierig en gedreven bent. Je hebt affiniteit met de 
agrarische sector, ervaring is geen vereiste. Daarnaast ben je bereid om weekenden te 
werken.  
 
Aanstelling 
Het betreft een baan voor ca. 32 uur in de week. Het betreft hier 4 volledige dagen. Je 
werktijden zijn van 07:30 - 16:30 uur en daarnaast werk je een keer per twee weken een 
zondag.  
 

Bij interesse graag contact opnemen met Bob Verhoeven, tel: 0492-663385 of stuur 
een e-mail naar: bob_verhoeven@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

20% KORTING OP 
JASSEN EN JACKS

EN NOG MEER ACTIES IN DE WINKEL



Rond de Linde  Nr. 45 Donderdag 10 november  2016

Gerwen Live zet traditie voort!
Na een succesvol jaar achter de rug te hebben, kon een 2e editie natuurlijk 
niet lang uitblijven. Deze editie wordt wederom georganiseerd door Punt & L, 
in samenwerking met C.V. De Narre-Kappen en JVD Sound. Op vrijdag 18 no-
vember is het dan zo ver, Gerwen Live.

Jong en oud kan weer gaan genieten 
van dit muziekspektakel en, zoals be-
loofd, zal het dak er zeker weer af gaan 
in de feesttent in Gerwen. Dit jaar gaan 
we dat doen samen met Dansado & De 
Feestneger, De Blitz, Venice Rom-
bouts, Evi Schuts en Punt & L. De pre-
sentatie is dit jaar in handen van Riene 
Huibers, oud Prinses Colori van Ne-
derwetten. Dus heb je zin in een feest-
je? Wacht dan niet te lang met kaartjes 
kopen want vol is vol. De deuren gaan 
om 19.00 uur open en dan start de 2e 
editie van Gerwen Live met WanneDj. 
De verkoop punten zijn: Cafetaria 
Heuvelplein te Gerwen, Café De Stam 
te Gerwen, de Kantine van RKGSV en 
BodyBrand te Nuenen.
Wil je up to date blijven? Check dan 
onze Facebook pagina.

Dansado & De Feestneger
Dansado & De Feestneger hebben al 
menig festival op zijn kop gezet. 
Akram (De Feestneger) is zo gek als 
een deur. Door de juiste muziek voor 
het juiste publiek maakt Joey (Dansa-
do) het duo helemaal compleet! De 
muziekstijl die ze draaien is een mix 
van Moombahton, House en R&B, 
maar ze zijn niet vies van een potje 
Freestyle. Ze hebben samen al opge-
treden op festivals als Paaspop, 7th 
Sunday, LEF en Hockeyloverz. En re-
ken maar, iedereen ging hard! Van fes-
tival tot discotheek, zij laten een in-
druk achter die niemand snel vergeet.
De slogan van dit unieke duo: ‘Een dag 
niet gedanst is een dag niet geleefd’!

De Blitz
Coverbands zijn er in alle soorten en 
maten, maar er zijn maar weinig co-
verbands die net dat beetje extra heb-
ben. De Blitz speelt moeiteloos klas-
sieke popsongs en eigentijds rockwerk 
tot één naadloos swingend geheel. De 
Blitz heeft niet alleen een heerlijk her-
kenbaar repertoire, maar giet dat ook 
nog eens in een uitermate energieke, 

van een heerlijke knipoog voorziene 
live-show, waarbij iedereen ogen én 
oren tekort komt. De Blitz doet precies 
wat je van een all-round-coverband 
mag verwachten: mensen vermaken, 
mensen aanzetten tot meezingen en 
swingen. Kortom, De Blitz is de muzi-
kale krent in de all-round-cover-pap, 
een uitermate feestelijke coverband 
met net dat beetje extra!

Punt & L
De drie wijzen uit Gerwen die nu al 18 
jaar tig podia betraden. Vorig jaar op 
de 1e editie van Gerwen Live zette ze 
samen met de Nunenthaler Schurzen-
jager de tent op zun kop! Ook dit jaar 
gaat het dak er weer zeker af bij de 
mannen. Voor iedereen is wel bekend 
dat het feestgehalte hoog staat aange-
schreven bij Punt & L. Van een slowfox 
naar een foxtrot met de lekkere oldies, 
van rock naar pop, van een Hollandse 
meedeiner naar Nederpop tot 3-stem-
mig stralen op het podium en genieten 
van het publiek….dat is Punt & L!

Venice Rombouts
Venice Rombouts is van kinds af aan al 
bezig met muziek. Toen ze op 12 jarige 
leeftijd het podium betrad wist ze het 
zeker….zingen! Op het North Sea Jazz 
festival ontdekte ze haar voorkeur voor 
roots muziek. Nog steeds laat ze zich 
elk jaar inspireren door haar grote hel-
den aldaar. Venice heeft 3 jaar muziek 
gestudeerd en heeft zich in die jaren 
ontwikkeld als zangeres en in verschil-
lende bands gespeeld. De zangeres uit 
Geldrop heeft een rauwe volle sound. 
De genres disco, funk en soul passen 
perfect bij de stem van Venice. Vol 
energie geeft ze alles om haar publiek 
te entertainen.

Evi Schuts
Ze won in 2014, toen nog maar 16 len-
tes jong, de lokale talentenjacht ‘the 
Voice of Nuenen’. Als het aan Evi ligt, 
eindigt haar muzikale carrière daar ab-

Toch een ruit door Nuenen-Zuid?
Op 7 juli jl. Stemde de `Nuenense Raad nagenoeg voltallig tegen uitvoering van de 
zgn. Verbindingsboog, een nieuwe weg die Europalaan en Geldropsedijk zou moe-
ten verbinden. De daarmee gepaard gaande excessieve stijging van het verkeers-
aanbod (incl. Vrachtverkeer) op de Geldropsedijk werd mede veroorzaakt door de 
geplande openstelling van de busbanen aan het viaduct Geldropsedijk over de A270.
Die openstelling was echter geen (formeel) onderdeel van het Raadsvoorstel die 
avond. Inmiddels heeft de wethouder in de Raadsvergadering van 6 oktober toege-
zegd de uitwerking van alle maatregelen in het kader van het (die avond aangeno-
men) Bereikbaarheidsakkooord in een breder kader te zullen plaatsen en vooraf aan 
de Raad voor te leggen.
Wie schetst onze verbazing dat in de begroting 2017 van de Gemeente Nuenen, die don-
derdagavond a.s. 10 november op de rol staat, betreffende openstelling wordt voorzien. 
Dat lijkt nogal strijdig met de eerdere toezegging an de wethouder! In een schrijven aan 
Raad en B&W eerder deze maand hebben wij betrokkenen hierop gewezen.

Namens Belangenvereniging Nuenen Groen,
Han Diebels, voorzitter.

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

Ingezonden brieven

soluut niet. Ze timmert hard aan de 
weg om een nog betere zangeres te 
worden. Leuk succes tussendoor; ze 
stond ook al met Glennis Grace op het 
podium in het Frits Philips Muziekge-
bouw in Eindhoven.

WanneDj
Met als hoogtepunt ‘Die Verrukte Hal-
be Stunde’! De biografie van deze Dj 
was voor het drukken van deze krant 
nog niet gereed. Wellicht kun je na het 
zien en horen van WanneDj op Ger-
wen Live een leuke beknopte biografie 
sturen naar de facebook pagina van 
Gerwen Live. Dus voor nu under con-
struction….;)
Gerwen Live = Feesje Bouwe!

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Verstuurd vanaf mijn iPad

Coffeeshop...
Door Elwien Bibbe 

Een blanke Duitse knul met kort Amerikaans haar vraagt aan mijn maatje Mer-
wish de weg naar een coffeeshop. Merwish, Luca en ik zijn volunteers bij de 
Dutch Designweek en staan voor de Witte Dame met een bakfiets vol maps en 
wijzen bezoekers de weg.
Merwish haalt opgewekt een map tevoorschijn en begint in een Engels waar ik 
jaloers op ben, alle horecagelegen aan te wijzen. Maar die coffeeshops bedoelde 
de jongen niet! Hij kijkt wat hulpeloos om zich heen en Luca en ik kijken geamu-
seerd toe. “Als een halve bejaarde zoals ik naar een coffeeshop vraagt, dan is de 
kans heel groot dat het ook echt om een expressootje gaat en stuur je die persoon 
naar een koffietent, maar  als een Duitse knul naar een coffeshop vraagt, dan wil 
hij echt geen koffie, maar iets dat in ons tolerante laaglandklimaat zo makkelijk te 
verkrijgen is...een jointje.” Leg ik later uit. We liggen in een deuk. 
Luca wijst de jongen de weg. En op hem ben ik ook jaloers: a native Italian, die 
ook Spaans spreekt en die al een poosje in Eindhoven woont en die de weg beter 
kent dan ik. Merwish komt niet meer bij van het lachen. Ze woont pas sinds 
maart in Eindhoven, heeft nog geen fiets, dus is er ook nog geen kwijt en heeft de 
metamorfose van Eindhoven in Lampegat ook nog niet meegemaakt. Er staat 
haar als Canadese non alcoholico nog wat te wachten. Maar wel even gaan kijken, 
moedig ik haar aan..
Het is druk voor de Witte Dame. En alle jonge meiden lopen recht in de armen 
van de donkerharige, baardige, 1 meter 93 lange, in wijde jogbroek gehulde Luca. 
En zijn charmes zorgen iedere keer weer voor een klein feestje. Ik doe het goed bij 
de ouderen en ben de enige van ons drieën die het Nederlands machtig is. En dat 
is handig. Ik spreek ook een aardig woordje Duits, maar ja, die Duitse knul spreekt 
veel liever Engels met Merwish en Luca.....

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

In deel 23 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ aandacht 
voor de voormalige herberg aan de Heikrekelse brug op de grens Nuenen-
Geldrop die in 1981 door brand werd verwoest. Tot aan de grenswijziging 
van 1 juni 1990, waarbij het kanaal de nieuwe gemeentegrens ging vormen, 
was de Heikrekel een stukje Nuenen aan de Geldropse zijde van het kanaal. 
Op de foto de familie Klomp-Santegoeds bij hun zilveren bruiloft in 1951. Zij 
hebben de herberg vanaf 1926 uitgebaat.
Zie ook het boek Nuenen op het randje, pagina 294 en verder. 

Halloween in d’n Dooie Hoek
Met opbouwende spanning heeft iedereen weer toegeleefd naar dit jaarlijks spekta-
kel. Dit jaar werd de klok ’s nachts pas verzet dus het was nog wat licht toen de jong-
sten door de straten gingen tijdens de trick or treat tocht, de pret was er niet min-
der om. Vanaf half acht startte de eerste van 18 groepen aan de Halloweentocht, dit 
jaar in het thema van het overlijden van Bolle Jan. Jan was een goedgemutste Ger-
wenaar maar na zijn overlijden vonden zijn nabestaande allerlei schuldbekentenis-
sen van duistere figuren die die avond wel eens verhaal konden komen halen, en zo 
geschiede…... De deelnemers werden in het verhaal meegenomen door de verschil-
lende personages die ze in de tocht tegenkwamen gepaard met de nodig attracties 
die met zorg waren voorbereid. Het was weer een spektakel en na afloop tijdens het 
kampvuur was de angst al weer omgezet in stoere verhalen.
Een speciaal woord van dank weer aan de fam. Henkelman die weer zo groots 
waren hun terrein open te zetten voor zoveel gespuis, en dank aan de vele vrijwil-
ligers en natuurlijk die stoere deelnemers. Tot volgend jaar.

Knotten in Nuenen
Tijdens de Natuurwerkdag, afgelo-
pen zaterdag, heeft de Knotgroep 
van het IVN-Nuenen met 31 vrijwil-
ligers in totaal 51 knotwilgen aan de 
oever van de Dommel onderhou-
den. Een filmploeg van de Landelij-
ke Landschappen heeft de dag deels 
vastgelegd, zie de impressie op 
www.natuurwerkdag.nl

Op zaterdag 12 november gaan de 
knotters weer aan de slag in de Groene 
Long van Nuenen-Oost, met de ruim 
35 knotwilgen tussen Lobroec en de 
Rauplaan. De groep doet een oproep 
aan omwonenden voor ondersteuning. 
Verzamelen om 09.00 uur op het veldje 
op het eind van de Van Duynhovenlaan. 
Zorg voor nauwsluitende kleding, 
werkhandschoenen en een helm als het 
kan. De Knotgroep zorgt voor het ge-
reedschap en koffie en soep. De takken 
worden op hopen gelegd en zo snel mo-
gelijk opgehaald door Safaripark Beek-
se Bergen waar het dient als wilde bees-
ten voer. Geen tuinafval bij de takken 
leggen, dat is niet goed voor de beesten. 
Nadere informatie: Knotgroep.IVNNu-
enen@gmail.com of 040-2826323.

WLG reisverslag: 

Het   
voormalige Birma
Op maandag 14 november tijdens de 
Inloop in den Heuvel doet Lola Braun 
verslag haar rondreis door Myanmar 
(het voormalige Birma). Zo was zij 
aanwezig bij de eerste vrije verkiezin-
gen, traditionele markten en maakte 
een trektocht in de bergen, met pago-
des en de jonge monniken. Ook ont-
moette ze vissers op het enorme Inlay-
meer.
Toegang vanaf 13.30 uur in D’n Heu-
vel, aanvang 14.00 uur.
Zie ook: www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl . of bel naar 06-41102625.
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Hee doede mee met het Tien Team
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zaterdagavond was ik te gast bij de familie van Tien aan de Kerk-
straat om mee te doen met de dorpsquiz Hee doede mee. Het werd een ge-
weldige avond waar 35 personen van allerlei pluimage te gast waren in de 
prachtig voormalige boerderij aan de Kerkstraat. Het was een warm gevoel 
te ervaren hoe de Brabantse gezelligheid, gastvrijheid en gemoedelijkheid 
hier nog met een hoofdletter G geschreven worden.

Terugblik avondvullende 
uitzending door LON 
Door Nannie van den Eijnden

De sfeer was goed zaterdag tijdens de opbouw voor de uitzending van de 
derde editie van ‘Heedoedemee?’ Aan het einde van de middag waren de 
voorbereidingen klaar. Alle apparatuur was op de verschillende locaties ge-
installeerd en werkte. “Nu komt het aan op hoe de mensen zich erbij voelen” 
zei Joop Simmers, initiatiefnemer van de uitzending. Het getuigt van lef om 
als vrijwilligersorganisatie zo je nek uit te steken. 

Het was een goede vondst om een uur 
eerder te verzamelen om kennis te 
maken met elkaar onder het genot 
van broodjes, koffie en iets later soep.
Werkelijk de hele avond werden we 
verwend met allerlei hapjes die toch 
een hele voorbereiding gevergd moe-
ten hebben.
Zo’n groot gezelschap is echt nodig 
om iets van de quiz te maken. Vooral 
de ‘buitenvragen’ en vragen waarbij 
nog een staartje zit als ze opgelost zijn 
om buiten het definitieve antwoord te 
krijgen. Daarvoor was heel innovatief 

een speciaal lampje bijgevoegd waar-
bij het antwoord oplichtte, op een be-
paalde locatie, doormiddel van het 
lampje, zoals bij Pokémon.
Het Tien Team is overtuigd van een 
plaats bij de eerste tien maar zeker 
een plaats in het ‘linkerrijtje’.

De algehele indruk was dat de vragen 
voor deze derde editie iets minder 
moeilijk waren als het jaar ervoor. Het 
zal voor de organisatie wel moeilijk 
blijven om origineel te blijven. Enkele 
ervaren deelnemers herkenden vra-
gen uit een andere dorpsquiz hier uit 
de regio.
Persoonlijk vond ik het ‘Nuenenge-
halte’ in deze uitvoering wel erg laag.
Daarentegen toch alle respect voor de 
organisatie die met een relatief klein 
team het klaar krijgt om 125 teams 
aan de start te krijgen met ongeveer 
3000 deelnemers.

Ook voor de afsluitende feestavond in 
de Collse Hoeve, waar de uitslag be-
kend gemaakt wordt, staat men in de 
rij om kaartjes te bemachtigen.

Het nog onbemande crisiscentrum van het 
Tien Team aan de Kerkstraat bij boerderij 
van Tien.

Team 114 De Bokkenrijders & Co
Door Mariët Jonkhout

Na uitwisseling van een voorraad inge-
wikkelde wifi-wachtwoorden, onze 
gastheer had zijn arsenaal behoorlijk 
uitgebreid en het opruimen van de 
Chinees, toog ik, als teamcaptain, met 
chauffeur richting Kiosk om in de rij te 
gaan staan wachten totdat de felbe-
geerde tas in ontvangst genomen 
mocht worden. Het uitdelen verliep 
ook dit jaar weer vlekkeloos en bij deze 
een compliment aan de organisatie, die 
alles in zeer goede banen leidt!
Na de ontvangst, plankgas terug naar 
de teamlocatie; Holland House Raes-
sens, waar na het verwijderen van het 
nietje, de vragen onder de teamleden 
werden verspreid. Even dreigde het 
chaotisch te worden, maar onze al ja-
renlange ervaring deed de juiste perso-
nen groeperen bij de juiste vragen en 
hop daar gingen we aan de slag!
Aan mij de eer me te storten op de af-

stand tussen twee friettenten, gemeten 
in frikadellen. En leve het internet! Ik 
had me nog nooit verdiept in de lengte 
van een frikadel, maar weet er nu alles 
van; een blijvertje in mijn hoofd! Na 
ook de logipuzzel over Mike, Oscar en 
Romeo opgelost te hebben, duizelden 
de sterren, opgeplakt op de keuken-
deur voor mijn ogen. Dit werd onze 
meest frustrerende opdracht, waar een 
groot deel van het team zich op stuk 
gebeten heeft. 
Hoe anders ging het met de doe op-
drachten. De elastiekjes waren binnen 
no-time tot beestjes getransformeerd 
en met twee zeer ervaren kapsters bin-
nen de gelederen, was onze haarcreatie 
met teamnummer een fluitje van een 
cent. De Haka stond binnen enkele mi-
nuten op Youtube en ons oudste team-
lid vervult hierin een onnavolgbare rol. 
Ondertussen vloeit het spraakwater 

Team 28: Inglorious Bastards
Ergens in het centrum van Nuenen, op een geheime locatie, kwamen afgelo-
pen zaterdag vanaf 17.00 uur de Inglorious Bastards bij elkaar voor de derde 
editie van dorpsquiz Hee doede mee. Missie: hoger eindigen dan vorig jaar.

Aan de voorbereiding zal het niet lig-
gen. De vrijgegeven hints waren zorg-
vuldig verzameld en een week eerder 
waren drie leden per rijwiel al op een 
nachtelijke verkenningstocht gegaan. 
Die bleek tevergeefs; er werden geen 
aanwijzingen gevonden op de route 
tussen café Schafrath en Ons Dorp. 
Zonde van de geleverde inspanning.
Terug naar zaterdag. Na binnenkomst 
van alle 20 Bastards en een korte be-
groeting, werden eerst de laptops van 
stroom en van wifiwachtwoorden 
voorzien. Vervolgens werd kort de tac-
tiek doorgenomen. Twee nieuwe 
teamleden werden zonder problemen 
in de groep opgenomen en in het 
strijdplan ingepast. Tijd om de eerste 
bier- en wijnflessen te openen. Daarna 
werd gezamenlijk een rijsttafel genut-
tigd, verzorgd door Mark van Z., de 
gastheer van dienst. ‘Nog een gokkast 
erbij en je waant je in een echt chinees 
restaurant’, zoals één teamlid scherp-
zinnig opmerkte.
Datzelfde teamlid, Eddy B., had ook 
voor een heerlijk nagerecht gezorgd: 
zelfgemaakt ijs. Helaas waren Team-
captain Stefan B. en zijn Number One 
toen al naar het Park vertrokken om 
het quizboek op te gaan halen, dat van-
af 18.30 uur op de kiosk werd uitge-
reikt. Bij terugkomst was het ijs op…
Na deze teleurstelling te hebben ver-
werkt, werd het quizboek snel doorge-
nomen en de opdrachten geroutineerd 
verdeeld: die pakt de buitenopdracht, 

die wil de doe-opdracht, weer een an-
der de sterrenkunde, de filmvragen, het 
Nuejnes dialect, de bakopdracht, het 
loomen of Nuenen c.a. De Haka-dans 
werd buiten in het licht van de auto-
lampen opgenomen. Een bijzondere er-
varing. Hulplijnen van buiten worden 
ingezet. Dan zie je wat twee jaar Hee 
doede mee-ervaring waard is. Mooi om 
te zien hoe de teamleden steeds beter 
op elkaar ingespeeld raken.
Tegen het einde werden alle antwoor-
den verzameld. Nog snel werd de joker 
ingezet. Ruim op tijd vertrok de team-
captain voor de tweede maal richting 
Park om het quizboek in te leveren. 
Het evalueren en nagenieten kon be-
ginnen. Een geslaagde avond.

Heedoedemee?
Nog meer enthousiasme bij deze 
derde editie! Er deden 125 teams 
mee, 3000 Nuenenaren. 

Bij het team ‘De Bokkenrijders & Co’ 
aan de Berg ging het goed. Vorig jaar 
zijn ze 40e geworden. 

Team capitan Bas Rijnen van team 
‘Echt nie’ aan de Beekstraat rook 
bloed. “Het eerste jaar zijn we 6e ge-
worden, vorig jaar 5e dus nu willen we 
winnen!”. 

De Boschhoeve Bastards leverden 
hun opdrachten het eerste in. “Het 
was een makkie” vonden ze. Ze ston-
den al ruim voor 23.15 uur bij de kiosk 
en vroegen zich af: “Staan we wel op 
de goede plek?”

Bij team ‘GSL’ aan de Van Veldekes-
traat is het half 4 ’s nachts geworden. 
Jong en oud deed mee. “De kinderen 
kennen elkaar van school, er kwamen 
er zelfs uit Amsterdam om mee te 
doen. De enige persoon met een tele-
foon waarmee alleen maar gebeld kan 
worden ging naar Dierenrijk. Dat was 
niet zo handig!”

Rianne (nieuw in de organisatie): “Ik 
ben gevraagd en heb meegeholpen 
het boek met opdrachten te maken. 
Superleuk, alles moet in het geheim!”

De organisatie was heel positief aan 
het einde van de avond. “Het ging 
goed. De teams weten beter wat ze 
kunnen verwachten en er zijn meer 
grotere teams. Het is fantastisch hoe 
iedereen gezellig bij elkaar zit, jong en 
oud, van 12 tot 83 jaar.” Een opletten-
de klant van Jumbo had van de ingre-
diënten die de afgelopen weken in de 
aanbieding waren al een mooie taart 
gemaakt en de organisatie een foto 
gestuurd. 

De organisatie heeft nu een week om 
alles na te kijken. Ze hebben de op-
drachten in categorieën verdeeld, ie-
der heeft een paar categorieën mee-
genomen. “Dat wordt een week wer-
ken en niet slapen!”

Er was goed voor eten gezorgd voor 
het hele team. De presentatoren en 
cameramensen hadden er zin in en 
vertrokken enthousiast naar hun lo-
catie. Joop nam voor hun vertrek de 
zaken nog een keer met hen door. De 
regisseurs zetten hun koptelefoon op 
en namen plaats achter de regietafel. 
Het aftellen kon beginnen. 
Terugkijkend is het primaire doel ge-
haald. De lokale omroep is erin ge-
slaagd om het belangrijkste moment, 

het uitreiken van de opdrachten, van-
af drie plaatsen tegelijk uit te zenden: 
Zaal D’n Heuvel in Gerwen, Sport-
park De Lissevoort en de kiosk in het 
park in Nuenen.

De LON houdt binnenkort met alle 
vrijwilligers en de organisatie van 
Heedoedemee? een evaluatie op het 
technische, communicatieve, organi-
satorische en redactionele vlak vanuit 
het perspectief van de kijker.

als een rivier en vloeien de antwoor-
den in een zelfde snelheid. Onze jong-
ste teamleden vinden alle BN-babies, 
en zijn blij dat ze zelf niet zo’n vreemde 
naam hebben gekregen en de studen-
ten zijn op pad om bij de Jumbo mos-
terd te tellen. Hierover ontstaat wel 
discussie; het assortiment wijkt af van 
wat de Jumbo op haar site aanbiedt. 
Wat is wijsheid? We weten in ieder ge-
val met een aantal waar de mosterd ge-
haald wordt!
Overbuurman Kees, ster in de keuken, 
heeft ondertussen een prachtige profi-
terolles taart uit de oven getoverd en 
voorzien van heerlijke slagroom, en na 
de fotosessie wordt hij snel tot op de 
bodem opgegeten.
De tijd begint te dringen en de sterren 
blijken nog steeds niet te stralen, dus 
dan maar de focus op de andere nog 
openstaande vragen. Iets wat uiteinde-
lijk blijkt te lukken; we hebben bijna al-
les.
Kwart over 11 is onze finale tijd; het 
boekwerk ligt weer op volgorde, het 
dierenrijk is toegevoegd en er past met 
geen mogelijkheid een nieuw nietje in. 
Dan maar los in de zak. De joker wordt 
toegevoegd waarbij we gaan voor de 
oude panden in Nuenen en hun ‘bewo-
ners’. Nu is het een week afwachten ge-
blazen hoe de vlag erbij hangt. Als we 
in het zelfde ritme doorstijgen als vorig 
jaar dan is een plek in de top 10 geen 
onmogelijkheid. Ik laat het nog weten!

Het is zaterdagmiddag 5 november, klokslag vijf uur en team 114 schuift 
aan aan een Chinese Rijsttafel. Het is inmiddels een traditie geworden om 
eerst een stevige bodem te leggen, alvorens over te gaan tot een prestatie 
van formaat. Uit voorgaande jaren is gebleken dat het gezegde ‘hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd’ op de prestatie van ons team grote invloed heeft 
en we verheugen ons dit jaar dan ook weer in een uitbreiding. Een uitbrei-
ding van autoriteit op het gebied van Nuenense aangelegenheden en ook 
een uitbreiding in onze leeftijdsdifferentiatie, we variëren in leeftijd van 15 
tot 85, precies die leeftijden die we nodig hebben!
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Gezien in ’t Narre-gat: 
Witte rook! (5)
Natuurlijk is er voor de Gerwense jeugd tijdens de carnaval ook een hele belang-
rijke taak weggelegd. Vorig jaar zetten Jeugdprins Fireball, Jeugdprinses Magic en 
Hofdame Sensation de tent in Gerwen nog behoorlijk op stelten. Wie dit het ko-
mende jaar zal gaan doen, blijft voor iedereen spannend. Het nieuwe jeugdtrio zal 
op zaterdagmiddag 19 november bekend worden gemaakt in de hiervoor bestemde 
tent op het Heuvelplein. Hiervoor is iedereen uiteraard van harte uitgenodigd. Wat 
betreft de nieuwe hoogheid van ’t Narre-gat is er ook dit weekend weer veel te doen 
geweest. Zoals de traditie het voorschrijft, is afgelopen zondag weer een trouwe 
delegatie van CV de Narre-Kappen op jacht geweest naar de nieuwe hoogheid van 
het komend carnavalsjaar. De vraag blijft of het de ‘prinsenjagers’ is gelukt om bij 
de juiste persoon binnen te dringen. Misschien helpen deze aanwijzingen;

9) Hij/zij gaat graag van deur tot deur.
10) Ze lachen iedereen uit!

De aanwijzingen van afgelopen weken: 
1) 2, 3, 4, 10, 36, 40, 47, 48 zijn niet zomaar 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, stofzuiger, verf, poetsdoek, fiets, potlood, ZZZZZZ.
6) Het getal 11 heeft een extra betekenis.
7) Hij/zij is onlangs nog in het huwelijksbootje gestapt. 
8) Er is geregeld verwarring waar hij/zij woont.

Prins(ess)en-  
wissel    
Raod van   
Zatterdag, deel 3
Aanstaande zondag wordt bekend wie 
de nieuwe kartrekkers worden van de 
Raod van Zatterdag. Eerst wordt af-
scheid genomen van prinses Carré en 
haar adjudanten Sorella, Sestra en Non-
kel. Vanaf 15.11 uur in de residentie in 
de tent achter restaurant Goesting, Park 
11 in Nuenen. Nog vier aanwijzingen ter 
verduidelijking (of misschien juist niet):
•	 De	oplossing	ligt	misschien	wel	in	

Turkije 
•	 Er	is	dit	jaar	een	plek	gestolen
•	 Een	deel	van	ons	is	behoorlijk	prik-

kelbaar
•	 Ik	zou	met	niemand	willen	ruilen

De 11e en laatste aanwijzing wordt 
zondag net voor de onthulling van de 
nieuwe prins(es) bekend gemaakt.

Wie wordt de diamanten hoogheid van de Dwèrsklippels?

De oude Lindeboom zou er 
ook weer bij willen zijn…….
Op 11 november gaat carnaval 2017 officieel van start. Een heel bijzondere 
editie voor Nuenen, want het is de zestigste prins carnaval van de Dwèrs-
klippels! Een diamanten hoogheid of hoogheden dus. Maar wie? En welk 
gevolg? Vorige week waren er al een paar van in totaal elf cryptische door-
denkers vrijgegeven:

Tree of life

Het ontstaan van Carnaval

In	de	oudheid	ontstonden	eetfeesten	aan	
het einde van de winter. Voorraden 
voedsel werden opgemaakt, daar de 
nieuwe oogst in aantocht was. Later ont-
stond als traditie een 3-daags feest van 
zondag tot dinsdagavond, ofwel de Vas-
tenavond. Op Aswoensdag begon een 
periode van bezinning, waarin we ons 
beperkten tot het minimaal noodzakelij-
ke. Op Halfvasten, de 4e zondag in de 
vastenperiode, vierden we dat we halver-
wege waren. De datum van carnaval 
heeft een Christelijke achtergrond, van-
wege de 40 dagen die Jezus vastte volgens 
het Nieuwe Testament. Eerste Paasdag is 
de 1e zondag na de 1e volle maan na het 
begin van de lente (21 maart). Terugge-
rekend met 40 vastendagen, waarbij zon-
dagen niet meetellen, betekent dit dat 
Carnavalszondag 7 weken voor Eerste 
Paasdag is. Daarmee start Carnaval altijd 
tussen 1 februari en 9 maart.

Maar hoe komen we dan toch aan de 
naam ‘Carnaval’? 
Carnaval is afgeleid van het Latijnse carne 
levare, (=vaarwel aan het vlees). Romei-
nen vierden dit eet- & drinkfeest met een 
soort Prins Carnaval, vermommingen en 

optochten door de straten. Een andere 
Latijnse term carrus navalis (=Scheeps-
wagen) zou verwijzen naar rondtrekken-
de groepen in een als een schip ogende 
wagen of kar, het zogenaamde narren-
schip. Dit verklaart de prinsenwagen in 
onze optocht tijdens carnaval.

Omgekeerde wereld
Er ontstond iets belangrijks wat heden-
daags nog sterk voelbaar is. Carnaval 
werd het feest van de omgekeerde we-
reld. Door een tijdelijke machtswisseling 
(prins Carnaval is in Nuenen een paar da-
gen tijdelijk onze burgemeester) golden 
en deze periode andere wetten die strikt 
moesten worden nageleefd (protocollen 
tijdens de carnaval, die worden uitge-
voerd door de Prins en zijn gevolg). Plaat-
sen kregen andere namen (Nuenen = 
Dwersklippelgat) en mensen voelen zich 
vrij om plaatselijke figuren op de hak te 
nemen of op ludieke wijze kritiek te uiten 
op de overheid (zie onze optocht). 

Elfde van de elfde
Later is 11 november (de 11e van de 11e) 
een belangrijke startdatum van de carna-
val gaan worden. Dit is exact 40 dagen 

voor 21 december, de kortste dag van het 
jaar. Het getal 11 is van oudsher het getal 
van de dwazen en narren en duikt veel op 
in het Rijnlandse en Limburgse Carna-
val. Ook al wordt de vastenperiode lang 
niet meer zo streng gevierd als vroeger, 
het Carnavalsfeest blijft het feest waarbij 
mensen zich vermommen in vreemde 
kledij.

Nu is het komende vrijdag al weer de Elf-
de van de Elfde. O.a. Café OnsDorp orga-
niseert dan de start van het carnavalssei-
zoen en alle OudPrinsen van Nuenen 
vergaderen die dag traditiegetrouw in 
Auberge Vincent over de goede doelen 
die zij komend jaar gaan ondersteunen. 
Een dag later op 12 november kunnen 
jullie gratis in de Theaterzaal van het 
Klooster (aanvang 14.30 uur) komen kij-
ken wie de nieuwe jeugdprins(es) wordt. 
Ook zaterdag 26 november belooft een 
prachtige	 avond	 te	 worden.	 Iedereen	
mag komen kijken wie de 60ste prins van 
Nuenen wordt. Rondom deze bekend-
making zal het Rabobankplein in het 
Klooster 1 groot feest zijn. Noteer deze 
datum in jullie agenda. Vol=vol. 

Ron van der Voort 
Namens CV De Dwèrsklippels

 
 
LET OP: BEVAT AFBEELDING 
 
 
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 

Elfde van de Elfde 
bij Café Ons Dorp
Op vrijdag 11 november gaat het carna-
valsseizoen van start, met dan nog 105 
dagen tot het feest der feesten. Dit laat 
Café Ons Dorp natuurlijk ook dit jaar 
niet onopgemerkt voorbij gaan. Deze 
avond wordt er een heus Elfde van de 
Elfde Bal georganiseerd met een gezellig 
programma	met	veel	LIVE	optredens.
Huiskapel Vierkant Rond zal de avond 
in stijl openen rond de klok van 20.30 
uur, verder zullen schlagerzanger Udo 
Alpfenkreuzer, Rasartiest Ronald Van 
Der Lee en B-artiest Keesie zorgen 
voor volop entertainment en zullen DJ 
-Aro & DJ Tinuz tussen de bedrijven 
door het muzikale stokje overnemen.
Naar verwachting zullen alle huidige 
Prinsen en Prinsessen (al dan niet in 
vol ornaat) aanwezig om de boel een 
extra feestelijk en carnavalesk tintje te 
geven. Kortom een gezellige avond om 
samen te proosten op een nieuw carna-
valsseizoen. Toegang is gratis en ver-
kleed komen wordt zeer gewaardeerd. 
Alaaf!!!

    
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. Het is allemaal begonnen op een 
plein in het Oosten

2.  Wij leggen de lat hoog
3.  Wij laten ons de wet niet voor-

schrijven
4.  Proost, op jullie gezondheid!

En de nieuwe hints:
5.  Driemaal is scheepsrecht
6.  Wij zetten alle zeilen bij
7.  Wij staan wekelijks langs de lijn

Maar de nieuwe prins carnaval geeft 
niet alleen papieren hints, ook in de so-
cial media verschijnen filmpjes en foto’s 
die uiteindelijk leiden tot de ontkno-
ping van het grote raadsel. Kijk op de 
Facebook pagina van de Dwèrsklippels 
en like de pagina. Tijdens het Dwèrsde-
buut op zaterdag 26 november in het 
Klooster zullen alle puzzelstukjes op 
hun plaats vallen. De oude Lindeboom 
zou willen dat hij er weer bij was…..

Jaarlijks vieren velen carnaval in Nuenen. Maar hoe is dit feest en de naam ont-
staan, waarom verkleden we ons zo gek en welke invloeden zijn nog altijd 
zichtbaar?

Ierse sessie festival
Het was buiten nat en guur, afgelopen zondagmiddag. Binnen was het echter 
goed	toeven	tijdens	het	zesde	Iers	Sessie	Festival	in	de	horeca	rond	het	Park	in	
Nuenen. Ook in Dorpsboerderij Weverkeshof was muziek met de nadruk op 
zang.	In	het	Klooster	was	er	een	Jong	Talent	Podium	voor	aankomende	singer-
songwriters.	Philip	Masure,	Siard	de	Jong,	Helen	Flaherty	en	Ies	Mulder	speelden	
in Café Schafrath.

Een muzikaal Sint & 
Pietenbezoek bij SJO Juventud
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten weer naar Ne-
derland. Na zijn aankomst in Nederland heeft hij het heel druk met allerlei 
bezoeken door heel Nederland. Natuurlijk komt Sinterklaas met zijn Pieten 
ook naar Juventud en wel op vrijdagavond 18 november.

Net als vorig jaar heeft de organisatie 
ook nu weer allerlei spelletjes en acti-
viteiten bedacht rondom het thema 
Muziek. Het belooft een groot muzi-
kaal spektakel te worden en misschien 
nemen Sinterklaas en de Pieten ook 
daaraan deel. Er zal in ieder geval veel 

gelachen, gedanst, gesnoept en geklie-
derd worden. Het bezoek is dit jaar in 
de kantine van RKVV Nederwetten en 
begint om 18.00 uur. Voor vragen of 
meer informatie: Sjors Driessen via 
jeugdactiviteitenjuventud@outlook.
com.

Gratis concert van de Luchthappers
 
Zondag 13 november treedt het Mondharmonica Orkest ‘De Luchthappers’ 
op in de Jo van Dijkhof van 14.30 - 16.30 uur. 

Dit gratis toegankelijke concert wordt 
wederom aangeboden en gesponsord 
door zeer actieve Stichting ‘de Vrien-
den van de Akkers’ die er elke keer 
weer in slaagt om via donateurs en 
sponsoren iets extra’s voor de ouderen 
te organiseren.
Het muziekgezelschap, voortkomend 
uit het hart van KBO Nuenen, telt 22 le-
den en treedt zo’n 25 keer per jaar op in 
verzorgings- en verpleeghuizen en bij 
ouderenverenigingen. Men heeft een 

repertoire opgebouwd voor jong en 
oud, met herkenbare nummers uit de 
vaderlandse populaire muziekhistorie. 
Ook buitenlandse nummers zoals ever-
greens en ballades komen aan bod; 
kortom: luisterliedjes en meezingers. Er 
worden mapjes uitgedeeld met daarin 
de teksten van verschillende liedjes, zo-
dat het publiek uit volle borst mee kan 
zingen. De optredens roepen bij muzie-
kliefhebbers talrijke mooie herinnerin-
gen op. U bent van harte welkom!



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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht. Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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.

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

 PUZZELHOEKWeek 45

3 7
2 9 7 1
1

4 7 2 3
8 5

5 9 4
4 1 2
7 8 3 6

3 8 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 sluis 4 opgerolde haring 10 pers. vnw. 13 deel v.h. gebit 
15 vleesgerecht 16 riv. in Rusland 17 Spaanse wijnsoort 19 wandversiering 
20 bijenhouder 21 inzinking 23 water in Utrecht 25 ex cathedra 27 vreemde 
munt 28 brandstof 30 soort onderwijs 31 koning 33 samenzwering 
35 bergpas 36 voordat 37 steun 39 muziekinstrument 42 voorzetsel 
43 gewicht 44 inhoudsmaat 45 selenium 47 gevangenis 49 voorzetsel 
51 wilde hond 54 profeet 56 drinkgelag 59 nobel 60 spectrum 62 boterton 
63 recht vaarwater 64 flater 65 vochtig.

Verticaal: 1 streep op de huid 2 liefkozing 3 knevel 5 in orde 6 slim 
7 met betrekking tot 8 vruchtbare plaats 9 lood 10 sprookjesfiguur 
11 een zekere 12 knaagdier 14 diskjockey 16 lumen 18 bloedvat 20 hoofd v.e. 
moskee 22 inning 24 zelfzucht 26 vlinderpop 27 geweervuur 29 naaigerei 
30 manieren 32 thans 34 Europeaan 37 last 38 in het jaar 40 vervoermiddel 
41 onlangs 46 kettingraadje 48 ontvangstbewijs 49 zacht 50 zo goed als nieuw 
52 berg op Kreta 53 gedaan en laten 55 Local Area Network 
57 rooms-katholiek 58 Ierse verzetsgroep 60 te zijner plaatse 
61 assistent-econoom (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64 65

P R A T I O N E E L Z

A L G R U M O K E S A S

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

A T O L K E V E R K A R N

R O E R G E N L N E O

T P R E I R H E M D R

T E N N E S S E E

G Y L E N C L U I T H

E T S L O H M W O O I

M E S S E L T E N I N K T

I N E E N S S A S B E S T

S U L E L I A S E R E E

E S L A P S T I C K L

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

Oplossingen wk 44
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

PROTESTMARS

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.

BALTS
BANAAL
BEDROG
BOOST
DARTER
GEDAANTE
GEEST
GEHEIM
HENGEL
HOEKTAFEL
KANSSPEL
KLEIN
MIGRATIE
ONBEGROEID
OREGON
PLAGIAAT
POLIS
PRUIM
PSALM
STADS
SUIKER
TOEBEHOREN
WEREN
WIELERBOND
WIMPEL
ZEIST
ZESTWINTIG

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

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 43, Mw. K. Braakenburg, Nuenen.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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 SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

BEWUST BETER BEWEGEN
Bewegen met minder inspanning en meer plezier, door de 
oefeningen van de 3B-stretch. Je leert ze in 6 lessen en kunt 
ze dan thuis uitvoeren. Je zult al snel soepeler bewegen en 
een betere rompstabiliteit krijgen.
 

Start 17 november om 13.00 uur 
€65,00 incl. cursusboekje

Aanmelden bij Gea Smit, tel. 06-21613077 
of door een mail te sturen naar 
info@fysiotherapiehetkoetshuis.nl

GEZOCHT:  Leuke be-
trouwbare oppas voor kindje 
2 jaar en pasgeborene voor 
aankomende jaren. Inclusief 
licht huishoudelijk werk. 1 
dag in de week en enkele 
keer een avond. Bij voorkeur 
ouder persoon. Meer info 
06-15614737.

GEZOCHT: Ik zoek een 
rustige woonruimte in of net 
buiten Nuenen. Voor onge-
veer 8 dagen per maand. tel 
nr: 0624852734.

GEZOCHT: woning te huur 
voor langere tijd in rusti-
ge buurt. Nuenen Zuid of 
Oost of Gerwen. Max. huur 
850,00. 3 slaapkamers, vaste 
trap naar zolder, achtertuin. 
Email: angelique22112211@
hotmail.com

GEZOCHT: Wij zoeken 
iemand die onze hond 1 a 
2x per week uit wil laten ivm 
tijd gebrek. 06-15614737.
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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 10 november
09.30 uur Het Computercafé SeniorWeb: 

Werken met de e-overheid
Bibliotheek Dommeldal, 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 10 november 
19.30 uur Informatiebijeenkomsten over wifi

OnsBrabantNet
Het Klooster, Park 1 in Nuenen

Vrijdag 11 november
Sint Maartenviering lampionnenoptocht

Verzamelen om 17.50 uur 
op het schoolplein van de Dassenburcht, 

Jacob Catsstraat 1-3 Nuenen

Vrijdag 11 november
20.00 uur Kienen

Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout

Vrijdag 11 november
20.11 uur Wanne klets met Berry Knapen 

kantine ‘Oude Landen’, 
Pastoorsmast 14 Nuenen’

Vrijdag 11 november
20.30 uur Elfde van de Elfde Bal 

Café Ons Dorp

Zaterdag 12 november
09.00 uur IVN wilgen knotten
Van Duynhovenlaan Nuenen

Zaterdag 12 november
10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontroles 

van VVN 
Winkelcentrum KernKwartier

Zaterdag 12 november
10.30-14.00 uur Bier Ruilbeurs in Lieshout

Bavaria brouwerij café Lieshout

Zaterdag 12 november
11.00-14.00 uur Op zoek 

naar uw voorouders!
Het Heemhuis De Drijehornick

Papenvoort 15A Nuenen

Zaterdag 12 november 
14.30-17.00 uur Jeugdprinsenbal en 

Beste vrienden quiz. Het Klooster

Zaterdag 12 november 
20.00 uur Uitslag ‘HeeDoeDeMee’
 feesttent achter de Collse Hoeve

Zaterdag 12 november 
20.00 uur Prinsenbal Nederwetten

M.F.A. ‘de Koppelaar’

Zondag 13 november
10.00-12.00 uur IVN Laarbeek Wandeling 

De Bundertjes 
Janus Meulendijkspad Helmond

Zondag 13 november
11.00- 17.00 uur Paranormale beurs
De Pelgrim,Mariastraat 21, Mariahout

Zondag 13 november
13.30 uur Intocht van Sinterklaas

Scarabee aan de Mantelmeeuwln, via de 
Hoge Brake, de Refeling, Wielewaalln, Wede-
rikdreef, Vallestap, Parkstr. naar Het Klooster

Zondag 13 november 
14.30-16.30 uur Mondharmonicaclub 

‘de Luchthappers’ 
aangeboden door Vrienden van de Akkers

Jo van Dijkhof

Zondag 13 november 
15.11 uur Prinsenwissel Carnavals-
vereniging de ‘Raod van Zatterdag’ 

restaurant Goesting

Zondag 13 november 
 16.30-17.30 uur Nuenen zingt 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Maandag 14 november
10.00-11.30 uur Workshops 

Rabo Bankieren App
Rabobank, Park 34-36 Nuenen

Maandag 14 november
13.30 uur WLG reisverslag: 

het voormalige Birma
D’n Heuvel, Gerwen

Maandag 14 november 
20.30 uur Gipsy Jazz avond met 

Carlo Butera en Rares Morarescu uit Sicilië
café de Stam Gerwen

Dinsdag 15 november
14.00 tot 16.00 uur De digitale bibliotheek. 

Hoe werkt die eigenlijk?
Bibliotheek Dommeldal, 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Dinsdag 15 november
19.00 uur Informatieavond Vormsel 

Parochie Nuenen 
in het parochiecentrum 

van de H. Clemenskerk, Park 55

Dinsdag 15 november
20.00 uur Bijeenkomst Woningbouw 

Gerwen Zo
 voetbalkantine R.K.G.S.V., 

De Polder 1 te Gerwen

Dinsdag 15 november
20.00 uur Lezing criminaliteit 1500-1800
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 Nuenen

Dinsdag 15 november
20.00 uur Lezing slechtvalken
IVN ruimte, Klooster Nuenen

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 november 18.30 uur: vie-
ring, abdijviering, volkszang, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar. 
Zondag 13 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 12 november 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; Ma-
rietje Swinkels-van Dongen (vanwege 
verjaardag); Harrie Vermeulen en 
overleden familieleden.
Zondag 13 november 11.00 uur: Riky 
van Rooij-Schellekens; Frans Thijssen; 
Marie van den Reek-Bijsterveld; An-
toinette van der Bolt-van de Wall; Sjef 
en Marie Jansen-van de Loo; Tonny de 
Haan-van der Velden; Bob Tolsma.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Mats van 
Steenbergen uit Geldrop. Wij wensen 
de familie van harte proficiat en veel 
geluk.

Kerkhof
Als de weersomstandigheden het toela-
ten zullen in de maand november een 
groot aantal grafzerken (geen graven) 
verwijderd worden. De te vewijderen 
grafzerken zijn allen van een witte stip 

voorzien. Uiteraard bestaat er voor be-
langhebbenden de mogelijkheid zelf 
over de grafzerk, of een onderdeel daar-
van, te beschikken. Is dat het geval wilt 
u dan contact opnemen met parochie-
secretariaat (040-2831210), bij voor-
keur op dinsdagochtend, of met Tini 
Smulders (06-14778939). Het parochie-
secretariaat is van maandag tot en met 
vrijdag te bereiken van 9.00 uur tot 
12.00 uur. Wilt u in ieder geval bij con-
tact over de navolgende gegevens van 
de overledene beschikken: volledige 
naam, geboortedatum, overlijdensda-
tum en het vaknummer van het graf van 
de dierbare. Deze gegevens kunt u vin-
den in het register in de brievenbus bij 
de entree van het kerkhof.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 nov. 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Lena Joosten-Van Haandel; Harry en 
Lena Renders; Piet Coolen.

Mededeling
Aanstaande zondag, 13 november, is 
er een extra collecte voor het onder-
wijs aan Maya-vrouwen in de San Mi-
guel parochie in Tucurú, Guatemala, 
waarmee onze parochie een jumelage 
heeft. Deze collecte bevelen we van 
harte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 november 11.00 uur: vie-
ring met parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Johannes Jansen en Dora Rooijakkers; 
Gerard Donkers; Martinus Donkers en 
Hanneke Donkers-van Acht; Overle-
den familieleden van de Water-van 
Gorkum; Cornelis, Miet, Wim en Cor 
v.d. Heijden; Levende en overleden le-
den van het Parochiekoor.

Mededeling
A.s. zondag is er een extra collecte 
voor het onderwijs aan Mayavrouwen 
in de San Miguel parochie in Tucurú, 
waarmee onze parochie een jumelage 
heeft. We kunnen deze collecte van 
harte bij u aanbevelen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 13 november, 10.00 uur: ds. 
C. Crouwel. Voor de kinderen is er 
nevendienst. De collecte is voor het 
binnenlands diaconaat. Na de dienst 
is er koffiedrinken. Elke dinsdag is er 
tussen 16.00 en 17.30 uur een pasto-
raal inloopspreekuur, waar u een ge-
sprek kunt hebben met een van de 
pastores. Elke donderdag is er Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur, waar 
iedereen welkom is voor koffie en 
ontmoeting met anderen. U kunt zo 
binnenlopen. Onze kerk is elke zon-
dag geopend. Voor overige activitei-
ten: zie de website of ons publicatie-
bord aan de gevel van De Regen-
boog.

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 10 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Andreas van 
Avellino, belijder; gedachtenis van H. 
Tryphon, Respicius en Nympha, 
maagd, martelaren. 
Vrijdag 11 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Martinus, bisschop en belijder; 
gedachtenis van H. Mennas, martelaar. 
Zaterdag 12 november. 08.30 uur H. 
Mis, H. Martinus I, paus en martelaar. 
10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 13 november. 26e Zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 14 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Josaphat, bisschop en marte-
laar.
Dinsdag 15 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Albertus de Grote, bisschop en 
kerkleraar.
Woensdag 16 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Gertrudis, maagd. De geschie-
denis van het kerkgebouw en de toren 
vanaf begin 15de eeuw staat op www.
kerkenindepeel.nl. Bekijk Kerken in 
Peelland ook op Facebook ('Kerken in 
Peelland') en op YouTube ('Kerken in 
Peelland Gerwen WMV').

Allerzielenconcert ‘Lux Aeterna’, 
reis naar het eeuwig licht
Door Nannie van den Eijnden

Zaterdagavond 20.00 uur, een volle Clemenskerk, hier en daar nog wat ge-
schuifel. De laatste bezoekers zoeken een plaatsje voor de reis naar de on-
eindige wereld van de sterren. 

Sopraan Caroline Chamboné, de twee 
projectkoren en het gelegenheidsor-
kest zorgden ervoor dat het een mooie 
reis werd. Het concert was “Prachtig” 
zeiden bezoekers na afloop, ze hadden 
kippenvel. Violiste Joanne Lankhuij-
zen vond het “Een prachtig program-
ma om als muzikant aan te mogen 
deelnemen. Het Allerzielenconcert is 
een mooie traditie voor Nuenen en 
voor herhaling vatbaar. Compliment 
voor dirigent Tom Suters.” 

“Het tweede concert op zondag was 
nog beter en dat kwam doordat de 
Martinuskerk in Sint Oedenrode een 
andere akoestiek had” vertelde tenor 
Ferdi van der Ham. “Ook het koor was 
meer ontspannen en de samenhang 
tussen het koor en het orkest was be-
ter. Het publiek was enthousiast.”

Janet Nauta (alt) deed voor de tweede 
keer mee en vond het geheel mooi. “Ik 

was hele zaterdagen aan het zingen en 
oefende samen met een vriendin. Klas-
sieke muziek doet iets met je. Het con-
cert is het eindproduct waar je samen 
naar toe werkt. Ik vind het mooi hoe 
Tom de stukken bij elkaar heeft ge-
zocht. Hij is een heel fijne dirigent, op-
timistisch, maar laat het wel merken 
als het niet goed gaat. Dan heeft hij 
vaak heel mooie beeldspraak om aan te 
geven hoe het anders kan. Hij doet het 
met zijn hart en was zelf ook ontroerd 
aan het einde van het concert. Het 
komt van binnen uit bij hem. Toen ik 
vorig jaar voor de eerste keer meedeed 
was pas mijn moeder overleden en 
wist ik oh, ik doe dit voor haar, een 
mooie gelegenheid.”

Een kort filmpje van het dubbelkorig 
uitgevoerd stuk ‘Identity and Ground’ 
uit de Sunrise Mass van componist Ola 
Gjeilo staat op de facebookpagina van 
Rond de Linde. 

De Gerarduskalender
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voor-
kant een spreuk die opbeurt of aan-
zet tot nadenken, onder het motto: 
'elke dag een beetje spirit!'. 

Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningstek-
sten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen. De kalender 
is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant 
en de moppen, puzzels en informatie 
op de achterkant geven u aan het begin 
van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van personeel en vrijwil-
ligers rondom Klooster Wittem. De op-
brengst van de kalender komt ten goede 
aan alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd.
De kalender à € 6,75 p.st. is verkrijg-
baar bij D. Brusselaars, de Melter 8 in 
Lieshout. Tel: 0499-422169 of via do-
rabrusselaars@hotmail.com.

Nuenen zingt
Nuenen zingt op zondagmiddag 13 no-
vember van half 5 tot half 6 in het ‘Van 
Goghkerkje; aan de Papenvoort, beken-
de geestelijke liederen die door inwo-
ners zijn aangedragen. Iedereen is van 
harte welkom. Info: d.kaper@onsnet.nu.
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Secretariaat 
Sinterklaas weer 

geopend
Nu al een brief schrijven 
aan Sinterklaas, dat kan.

Zaterdag 12 november komt Sinter-
klaas weer aan in Nederland, dit jaar in 
Maassluis. Veel kinderen willen echter 
nu al hun tekeningen, verlanglijstjes en 
andere spannende verhalen kwijt aan 
Sinterklaas. Dit kan vanaf nu, want het 
secretariaat van Sinterklaas is weer ge-
opend. Jaarlijks ontvangt dit secreta-
riaat zo’n 10.000 brieven, met verlang-
lijstjes en tekeningen, van kinderen. 

Het postadres van Sinterklaas is: 
Sinterklaashof

Postbus 368
5670 AJ Nuenen

Alle schrijvers krijgen een persoonlijk 
bericht terug van Sinterklaas op zijn 
eigen briefpapier. Tientallen schrijf-
pieten helpen de Sint daarbij. Vergeet 
niet de afzender duidelijk leesbaar op 
de brief te schrijven en een postzegel 
met de waarde 1 voor antwoord bij te 
sluiten. Brieven die na 1 december 
worden gepost, lopen de kans niet 
meer beantwoord te worden. Deze 
brieven worden dan waarschijnlijk 
niet meer vóór 5 december op het re-
touradres van de kinderen bezorgd.
www.sinterklaashof.nl

30 jaar ’t Bloemetje 
Door Karin Aarts-Janssen

Piet Stoop begon 30 jaar geleden in Nuenen met zijn bloemenzaak ’t Bloemetje, 
na 10 jaar ervaring opgedaan te hebben bij een bloemenzaak in Stiphout. Hij 
hoorde bij de allereerste ondernemers die in de Vincent van Goghstraat een win-
kel opende en is er altijd gebleven. Iedere dag rijdt hij vanuit Laarbeek naar Nue-
nen om samen met zijn 2 dochters, zijn vrouw en andere verkoopsters mooie 
bloemen te verkopen. Klantvriendelijkheid en kwaliteit staan voorop en dat 
wordt gewaardeerd. Veel vaste klanten, uit de hele omgeving, komen regelmatig 
bij ’t Bloemetje terug voor advies of een mooie bos bloemen. Om de beste bloe-
men te verkopen, rijdt Piet een aantal keren per week naar Aalsmeer, de grootste 
bloemengroothandel van Nederland, om verse bloemen in te kopen. Een breed 
en groot assortiment prachtige boeketten en bloemstukken, in diverse prijsklas-
sen, staat tdan ook iedere dag voor u klaar. U kunt zo binnenlopen en hoeft niet te 
wachten. Rouwarrangementen, bruidswerk, bloemstukken voor elke gelegen-
heid, de verkoopsters geven u het juiste advies en mocht u even geen tijd hebben, 
bezoek dan de website www.bloemetje.nl. Wilt u iemand verrassen? Eén telefoon-
tje en zij bezorgen het voor u.
 

’t Bloemetje, al 30 jaar een prachtige bloemenzaak in Nuenen

Reis naar Oostenrijk te winnen 

Mountain Residences en JUMBO 
Ton Grimberg geven een reis weg 
Mountain Residences (een ontwikkelaar van Apart-Hotels in Oostenrijk) en 
JUMBO Ton Grimberg slaan de handen ineen. Ze komen met een spectacu-
laire actie waarmee klanten van de supermarkt kans maken op een week 
vakantie in ‘Apart-Hotel PURE Lermoos’ voor 2-4 personen. 

Bij aankoop vanaf € 25,- aan bood-
schappen kunnen klanten meespelen. 
De winnaar ontvangt een cheque voor 
een week verblijf in het exclusieve 
‘Apart-Hotel PURE Lermoos’ gelegen 
in het centrum van Lermoos in de 
Zugspitzarena te Oostenrijk. 

De actie is eenvoudig opgezet. Klanten 
die vanaf woensdag 9 tot en met dins-
dag 22 november boodschappen doen 
voor € 25,- of meer, krijgen een of 
meerdere actiekaarten. Bij elke € 25,- 
ontvangen klanten een kaart. Klanten 
kunnen zo vaak meedoen als ze willen. 
De actiekaarten zijn voorzien van een 
unieke code welke op de website www.
mountain-residences.com/jumboactie 
kunnen worden geregistreerd. De co-
des kunnen tot en met zaterdag 26 no-
vember geregistreerd worden op bo-
vengenoemde website. De winnaar 
wordt op 3 december bekend gemaakt. 
‘Hallo Jumbo’, ‘Inspire|Innovate|Invest 
in the Alps’ en... ‘Gruss Göt!’

Roland Grimberg van JUMBO Ton 
Grimberg gaat samen met zijn team 
elke dag voor honderd procent tevre-

den klanten, de beste service, het 
grootste assortiment en de laagste 
prijs. “We hebben al vaker grootse ac-
ties georganiseerd in Nuenen, maar 
deze actie samen met Mountain Resi-
dences is wederom een unieke, waar-
door winkelen bij ons nóg aantrekke-
lijker wordt. Je maakt immers kans op 
een hele mooie reis!” 

Mark Smits, oprichter en eigenaar van 
Mountain Residences: “Als inwoner 
van Nuenen wilden we meer naamsbe-
kendheid in Nuenen creëren en geheel 
Nuenen bekend laten worden met de 
veelzijdigheid van Oostenrijk, alsmede 
met onze unieke investerings proposi-
ties. Gezien de servicegerichtheid en 
hoge kwaliteit waarvoor JUMBO TON 
GRIMBERG staat is er een goede 
match met ons product en bedrijf van 
de beste service, hoge kwaliteit en be-
trouwbaarheid. 

Hoofdrol voor Peer van Gennip 
bij Ruimte in Beeld

Solo-expositie 
druk bezocht
Door Nannie van den Eijnden

De eerste bezoekers stonden zondag 
al voor het tijdstip van de opening 
voor de deur, aan het einde van de 
middag stond de teller op 65. Peer 
was aangenaam verrast. Zijn solo-
expositie was een mooie combinatie 
van nieuwe schilderijen en bestaan-
de beeldhouwwerken. Bezoekers 
werden geraakt, vonden zijn werk 
warm en werden er blij van. 

Bescheiden als hij is heeft Peer een 
beetje moeite met die hoofdrol. De 
kwaliteit en de kwantiteit van zijn 
werk maken echter dat hij deze plek in 
de schijnwerpers verdient. Peer schil-
dert al jaren, maar heeft zich vooral 
bezig gehouden met beeldhouwen 
sinds hij zich in 2012 aansloot bij het 
kunstenaarscollectief van Ruimte in 
Beeld. Zijn karaktervolle beelden heb-
ben een sterk lijnen- en vlakkenspel. 

Antoinet Verhagen, zijn ‘maatje’ in het 
collectief, was onder de indruk van wat 
hij de afgelopen tijd had geproduceerd, 
toen ze zijn nieuwe collectie op zolder 
zag. Ze vond dat zijn schilderijen ge-
zien moesten worden en nam het ini-
tiatief voor deze tentoonstelling. “Peer 
heeft heel hard gewerkt” zei ze terwijl 
ze samen met hem langs zijn werken 
liep en erover vertelde. “Hij heeft zijn 
passie voor het schilderen helemaal 
uitgeleefd, zeer expressief kleur ge-
bruikt en zichtbaar diepgang bereikt in 
zijn werk.”

Mocht u de expositie hebben gemist 
en geïnteresseerd zijn, kijkt u dan op: 
www.peervangennep.com of www.
ruimteinbeeld.nl/atelier/kunstenaars/. 
Peer is telefonisch bereikbaar op: 06 11 
40 00 52.

PVGE-Fotoclub 
'Knipoog'  
knipoogt naar taal
Door Nannie van den Eijnden

Ruim 400 bezoekers bezochten afge-
lopen weekend de expositie, die 
mooie beelden liet zien rond de the-
ma’s ‘schaduw’ en ‘regen en storm’. 
Ook hing er indrukwekkend ‘vrij 
werk’. Het werk van de fotografen van 
de 5-jarige fotoclub heeft een hoog ni-
veau. Catherine Joosten werd in alle-
drie de categorieën als beste fotograaf 
door het publiek beoordeeld. 
Aan de hand van 14 foto’s konden be-
zoekers raden welke spreekwoorden 
werden uitgebeeld, zoals ‘Schoenma-
ker blijf bij je leest’ en ‘Spijkers op laag 
water zoeken’. Geen enkele bezoeker is 
erin geslaagd ze allemaal te noemen. 

Hypnotherapie -   
hypnose voor kinderen
Het werken met kinderen is niet alleen dankbaar. Kinderen 
zijn vaak succesvol te behandelen met hypnose. Vooral jon-
ge kinderen hebben nog een levendige fantasie. Ze kunnen 
zich helemaal overgeven aan hun spel of een verhaal. Dat is 
eigenlijk ook een vorm van trance of hypnose. Daarnaast 
hebben ze nog geen kritisch vermogen. Ze stellen geen vra-
gen als “werkt dit wel voor mij". En ze hebben ook geen rem-
mingen of angsten voor hypnose. Het voelt heel natuurlijk 
aan en sluit aan bij hun belevingswereld. Spelenderwijs 
wordt, ook samen met de ouders, gewerkt aan een pro-
bleem waar zij vanaf willen.

Kinderen zijn van nature gewend om 
te schakelen tussen realiteit en ver-
beelding. Ze zijn daarom, vooral tus-
sen vier en veertien jaar, goed te hyp-
notiseren en goed toegankelijk voor 
therapeutische suggesties. Dit zorgt 
ervoor dat we snel en effectief resul-
taat kunnen bereiken. Behandelingen 
zijn hierdoor korter dan bij volwasse-
nen. Meestal zijn zes sessies of zelfs 
minder voldoende. Kinderen vinden 
hypnose in het algemeen plezierig. 
Hun zelfvertrouwen, zelfcontrole en 
zelfstandigheid nemen toe dankzij 
hypnose. Vanaf ongeveer vier jaar kan 
hypnose worden toegepast. 

Bij kinderen kunnen tal van dingen ge-
beurd zijn die problemen veroorzaken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet be-
grepen worden, hoog sensitief zijn, of 
hoog begaafd zijn. Hierbij gaat het vaak 
om gebrek aan zelfvertrouwen, bij-
voorbeeld omdat ze gepest worden, 
waardoor ze onzeker worden, of ang-
sten ontwikkelen. Dit kan leiden tot al-
lerlei klachten, die met hypnose behan-
deld kunnen worden. Denk daarbij aan 
zaken als bedplassen, gepest worden, 
spanning en stress, ADHD, PDNOS, 
leerproblemen en verwante zaken.

Kinderen tussen ongeveer 4 en 14 jaar 
behoren tot de meest hypnotiseerbare 
leeftijdsgroep. Het is wel belangrijk dat 
zij in staat zijn om enige tijd hun aan-
dacht te kunnen richten op één punt. 
Ook vanaf de tienerjaren werkt hypno-
se prima. Hier wordt het wel belangrij-
ker dat de jongere zelf iets als probleem 
ervaart en gemotiveerd is om er wat 
aan te doen om er vanaf te raken. Een 
kind onder dwang naar een hypnothe-
rapeut sturen werkt niet. Een kind, dat 
niet in hypnose wil, gaat ook niet in 
hypnose. Suggesties die tegen de wil in 
gaan, worden nooit geaccepteerd. Het 
kind komt dan direct uit de hypnose.

Hypnose is een bewustzijnstoestand 
waarbij je zeer ontspannen bent en te-
gelijkertijd je volledig concentreert. 
Hypnotherapie gebruikt deze toestand 
om te komen tot verandering van ge-
voel, gedrag of gedachten die je in de 
weg zitten. In deze toestand leert je 
brein extreem goed en communiceer 
je direct met je onderbewustzijn. Dit is 
de plaats waar alle problemen zijn op-
geslagen. En ook de plek waar echte 
verandering plaatsvindt. Bij hypnothe-
rapie worden suggesties gegeven die 
de kwaliteit van het leven positief be-
invloeden. Deze brengen een blijvende 
veranderingen teweeg.
Bekijk ook onze website Hypnobeter.nl 
Daar staat een drietal filmpjes over kin-
derhypnose die een goed beeld geven.

Het Apart-Hotel PURE Lermoos in het centrum van Lermoos in de Zugspitzarena in Oostenrijk

LETS-Nuenen zoekt nieuwe leden
Nuenen kent een actieve, florerende LETS-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of goederen uitwisselen. Geld komt er niet 
aan te pas. Het idee is heel simpel: je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoorbeeld je ramen wassen. Heb je inte-
resse, lees dan even verder….

LETS is geen stichting of vereniging 
maar een groep van geregistreerde le-
den. LETS staat voor de afkorting ‘Lo-
cal Exchange Trading Systeem’. Lets is 
wereldwijd verspreid en in Nederland 
zijn er ongeveer 100 van zulk soort 
ruilkringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
taartje). Eén uur dienstverlening komt 
overeen met 4 @. Alle diensten zijn 
daarbij gelijkwaardig. 

Een voorbeeld:
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan repa-
reert een fiets voor Inge, Inge geeft een 
voetmassage aan Jolanda, enzovoort. 
Het aanbod aan diensten is rijk en ge-
varieerd. Om er enkele te noemen: on-
der de noemer Bloem en Tuin hebben 
zich 15 personen aangemeld, onder 
Administratie 11 mensen, onder Crea-
tief 15 mensen, Eten en Drinken ook 
15, ICT 11 personen enz. enz. Zo zijn 
er nog 16 andere categorieën. Teveel 
om stuk voor stuk op te noemen…..

Open ontmoetingsavond 17 nov.
Er zijn verschillende soorten activitei-
ten. Maandelijkse komen de leden bij 
elkaar op de zogenaamde ontmoe-
tingsavonden bedoeld om het ruilen 
van diensten te bevorderen, om enige 
sociale samenhang te bewerkstelligen, 

om ervaringen uit te wisselen en om 
nieuwe leden te introduceren. Wil je 
zo’n avond een keertje bijwonen om te 
kijken of LETS-Nuenen iets voor je is? 
Kom dan donderdag 17 november 
rond19.30 uur naar Dorpsboerderij 
Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckel-
laan 5, 5671 CH Nuenen. Als je eerst 
wat meer informatie wil, kijk dan op de 
website www.letsnuenen.nl of stuur 
een mailtje naar info@letsnuenen.nl.

De maandelijkse ontmoetingsavonden vin-
den plaats in Dorpsboerderij Weverkershof.
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Parelsnoertje 
verloren 
Op 2 november ben ik in het centrum 
van Nuenen of in Nuenen-Oost mijn 
parelsnoertje verloren. Wanneer u dit 
parelsnoertje gevonden heeft, wilt u 
dan 06-12116534 bellen? Bij voorbaat 
dank.

Alle (klein-)kinderen van de
gemeente Nuenen zijn welkom!

Ko’s Grote 
Kinderfeest
Op woensdag 16 november wordt het 
grootste kinderfeest van de gemeente 
Nuenen ca georganiseerd in Het 
Klooster aan het park. Ko Cadeau, het 
gezicht van Stichting SPEK, tovert Het 
Klooster dan om tot een heus kinder-
speelpaleis. De deuren van het speel-
paleis gaan om 14.00 uur open en om 
16.30 uur sluiten de deuren weer. Ko 
heeft ook enkele pieten uitgenodigd 
dus misschien zijn ze ook aanwezig…

Deze middag valt er volop vrolijk, 
stoer en grappig speelplezier te bele-
ven. Bovendien is er genoeg te eten en 
te drinken. De toegang is gratis, net als 
diverse onderdelen van dit feest. Daar-
naast zijn er rittenkaarten te koop voor 
€ 5,- per stuk. Met deze rittenkaart(en) 
kun je meedoen aan de speciale activi-
teiten en genieten van extra lekkernij-
en! De opbrengst van de rittenkaarten 
komt volledig ten goede aan activitei-
ten voor de doelgroep. Natuurlijk zijn 
extra donaties ook van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Stichting SPEK via Face-
book of stuur een mailtje naar stich-
tingspek@outlook.com. 

Verder kunnen ze altijd helpende 
handjes gebruiken voor en tijdens de 
sinterklaasperiode én om gedurende 
dit geweldige kinderfeest de activitei-
ten te begeleiden. Ze zien de aanmel-
dingen graag tegemoet via hun face-
bookpagina.

Pleun Bierbooms in The voice of Holland
 
Dit seizoen zal Pleun Bierbooms deelnemen aan The voice of Holland. Vrijdag 
aanstaande zal ze te zien en te horen zijn tijdens de blind auditions. In 2012 was de 
toen 13-jarige Pleun de winnares van ‘ons eigen’ Rabobank The voice of Nuenen. 
Nu is het tijd om het bij ‘de grote zus’ te gaan proberen.  Gaat het haar lukken om 
één of meer stoelen te laten draaien? Kijk aanstaande vrijdag, 11 november 20.30 
uur, naar RTL 4, om zelf te zien of ‘onze’ Pleun de coaches weet te overtuigen! 

Rabobank Dommelstreek organiseert 
gratis workshops Rabo Bankieren App
In de week van 14 november organiseert Rabobank Dommel-
streek gratis workshops over de Rabo Bankieren App. De bank 
vertelt u in een kleinschalige bijeenkomst graag over de voor-
delen en veiligheid van mobiel bankieren. Ook is er genoeg 
ruimte om al uw vragen over mobiel bankieren te stellen en er 
is gelegenheid om andere zaken op financieel gebied die u be-
zighouden te bespreken.

maximaal tien personen gaat u onder 
begeleiding aan de slag.

Aanmelden
Schrijf nu in voor een van de bijeen-
komsten via https://events.rabobank.
com/dommelstreek/samenbankieren. 
Om de bijeenkomst kleinschalig te 
houden, kunnen er maximaal 10 per-
sonen per bijeenkomst inschrijven. Bij 
grotere belangstelling organiseren we 
vervolgbijeenkomsten.
 
Verhinderd?
Bent u verhinderd op bovengenoemde 
momenten? Op de inschrijfsite staan 
alternatieve data en tijdstippen waar-
op dezelfde bijeenkomst georgani-
seerd wordt in Heeze. Schrijf gerust in 
voor een van deze bijeenkomsten!

Explorers van Rudyard Kipling 
bakken met hindernissen
Heel Holland Bakt bij de blokhut van scouting Rudyard Kipling. De Explo-
rers, in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, gingen de strijd met elkaar aan. Met een 
budget van slechts vier euro moest er een cake, een pizza of een taart wor-
den gebakken. 

Maar de Explorers zouden de Explo-
rers niet zijn als er niet een extra hin-
dernis zou worden ingebouwd, want 
waarom makkelijk doen als het ook 
moeilijk kan? Met z’n drieën aan el-
kaar vast gebonden is het bakken toch 
een stuk lastiger, maar ook een heel 
stuk gezelliger. 

Toen de pizza’s, taarten en cake uitein-
delijk in de oven zaten om te bakken, 
was er tijd over voor een spel. Het ‘Kip 
en de Boerspel’. Een spel waarbij de 

boeren moeten zorgen dat hun kippen 
niet ontsnappen en dat zorgt bij som-
mige fanatieke ‘boeren’ voor hilarische 
taferelen.
Aan het einde van de ochtend konden 
de Explorers dan eindelijk genieten 
van alle gerechten. Ben je tussen de 15 
en 18 jaar oud en lijkt het je ook leuk 
om op zaterdagochtend lekker buiten 
bezig te zijn? Kijk dan op de website 
voor meer informatie. Iedereen is van 
harte welkom. 
www.rudyardkipling.nl

Lev bedankt 
sponsoren
Op de dag van de Mantelzorg Nue-
nen (georganiseerd door de LEV-
groep en de gemeente) waren er in 
Het Klooster op 5 november allerlei 
activiteiten voor mantelzorgers. 
Met helpende informatie, ontspan-
nende activiteiten en een blijk van 
waardering werden de Nuenense 
mantelzorgers bedankt voor hun 
zorg. 

Er was een informatiemarkt van onge-
veer veertig instanties en hulpverle-
ners, die informatie gaven over de on-
dersteuning die zij bieden. Geregis-
treerde mantelzorgers in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten konden als 
blijk van waardering een compliment 
en een goed gevulde goodybag opha-
len. 
De LEVgroep en de gemeente Nuenen 
willen alle sponsoren hartelijk bedan-
ken voor de fantastische bijdragen in 
de goodybags bedoeld voor deze Man-
telzorgdag Nuenen:
Etos,  La Vie Brocante,  Sanders mo-
de,  Noordveld,  Albert Heijn Park-
straat, Jan  Linders,  Apotheek Aan de 
Berg, Bodybrand, Fratelli,  Jumbo Ton 
Grimberg,  Jose Cuypers,  Loes Karre-
mans,  Johns Kitchen, 't Bloemetje, 
bakkerij Bekkers en de  Intratuin!   De 
mantelzorgers hebben jullie giften bij-
zonder gewaardeerd!
   
Hebt u uw waardering nog niet opge-
haald, dit kan deze maand iedere och-
tend van 08.30-12.30 uur bij het CMD 
loket aan de berg 22c in Nuenen.

Meat the burger
Elke donderdagavond diverse burgers 
op het Vincent van Goghplein!

Wij zijn Thom en Demi, vader en dochter, en sinds juli dit jaar bakken wij burgers 
in onze foodtruck. Onze burger is uniek en daar zijn we erg trots op. De burgers 
worden evenals het brood volgens ons eigen recept bereid. In onze foodtruck bak-
ken wij alles in de Josper Houtskooloven tot perfectie. Op onze burgers komen 
alleen zelfgemaakte sauzen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vanaf nu elke donderdagavond diverse burgers op het Vincent van Goghplein! 
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volgens ons eigen recept bereid. In onze foodtruck bakken wij alles in de Josper 

Houtskooloven tot perfectie. Op onze burgers komen alleen zelfgemaakte sauzen. 
 

Niet alleen voor burgers kunt u bij ons terecht. In het weekend verzorgen wij 
regelmatig de catering op feestjes en borrels. 

 
Heeft u al trek? 

Wij heten u elke donderdag welkom, tussen 17.00 en 19.00 uur, 
 op het Vincent van Goghplein. 
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Heeft u al trek? 

Wij heten u elke donderdag welkom, tussen 17.00 en 19.00 uur, 
 op het Vincent van Goghplein. 

 
Tot ziens! 

Niet alleen voor burgers kunt u bij ons 
terecht…..in het weekend verzorgen 
wij regelmatig de catering op feestjes 
en borrels. 

Heeft u al trek?
Wij heten u elke donderdag welkom, 
tussen 17.00 en 19.00 uur op het Vin-
cent van Goghplein.

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

Sigrid Hielkema-Tas en Gert-Jan Hendrikx
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

 “Ik schenk mijn lichaam aan de wetenschap!”
De schok was groot toen hun vader vertelde dat hij zijn lichaam ter 
beschikking wilde stellen aan de wetenschap. Gaandeweg wist hij zijn 
dierbaren te overtuigen dat het een mooi streven is om op deze manier 
een steentje bij te dragen aan de wetenschap. 

Na zijn overlijden hebben wij als 
Van der Stappen uitvaartverzorging 
de sfeervolle herdenking mogen 
verzorgen. De fysieke afwezigheid 
van de vader deed niets af aan de 
intensiteit van de ceremonie.

Wat gebeurt er met uw lichaam? 
Steeds meer mensen kiezen ervoor 
om hun lichaam ter beschikking te 
stellen aan de wetenschap. Er is 
zelfs al zoveel aanbod dat sommige 
instituten nog maar zeer beperkt 
accepteren. Indien u uw lichaam ter 
beschikking wilt stellen, dient u dit 
bij leven kenbaar te maken met een 
handgeschreven wilsbeschikking. 
Meestal gebruikt een instituut een 
lichaam voor anatomisch onderwijs 
of onderzoeksdoeleinden. Artsen 
en biomedici in opleiding leren zo 
veel over de menselijke anatomie. 
Het is ook mogelijk dat uw lichaam 
gebruikt wordt voor biologisch-
forensisch onderwijs en onderzoek. 
Dit helpt om vast te stellen hoe 
lang iemand al overleden is of onder 
welke omstandigheden. Dit kan van 
doorslaggevend belang zijn bij het 
oplossen van een misdrijf. 

Afscheid nemen 
Als u uw lichaam ter beschikking 
wilt stellen aan de wetenschap is er 
na overlijden weinig tijd om afscheid 
te nemen. Uw lichaam moet 
namelijk binnen 24 uur na overlijden 
bij het desbetreffende instituut zijn. 
Het is daarom verstandig als uw 
nabestaanden hierop voorbereid 
zijn, zodat zij straks toch goed 
afscheid kunnen nemen ondanks 
deze korte termijn. Hoewel er geen 
begrafenis of crematie plaatsvindt, 
is het wel mogelijk om nadien een 
herdenkingsceremonie te verzorgen 
voor de overledene. Wij helpen u 
graag daarbij. 

Meer weten? 
Op www.vdstappen.nl/wetenschap 
leest u meer over de procedure en 
vindt u de nodige adressen.

 
Data en locatie
De workshops in Nuenen vinden 
plaats op: maandag 14 november van 
10.00 tot 11.30 uur en donderdag 17 
november van 10.00 tot 11.30 uur en 
14.00 tot 15.30 uur in het kantoor van 
Rabobank Dommelstreek, Park 34-36. 
Op woensdag 16 november is er een 
avondbijeenkomst van 19.00 tot 20.30 
uur in het Ontmoetingscentrum van 
Rabobank Dommelstreek, Laan der 
Vier Heemskinderen 7 in Geldrop.

Gratis deelname
De workshop is gratis en is afgestemd 
op de praktijk. Wij raden u aan om uw 
eigen smartphone of tablet mee te ne-
men naar de workshop. Ook is belang-
rijk dat u bekend bent met de werking 
van het apparaat. In een groep van 

Heemkundekring krijgt getuig-
schrift van zusterschool Klooster
Sinds vorige week is heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen in het be-
zit van een ingelijst getuigschrift uit 1917, afkomstig van een leerling van de 
meisjesschool van de zusters. 

Het ingelijste getuigschrift lag op de 
zolder bij Piet van den Berk in Ger-
wen. Omdat niemand van de familie 
geïnteresseerd was, bood hij het de 
heemkundekring aan met de bedoe-
ling dat het dan goed beheerd zou gaan 
worden. Het is het getuigschrift van 
zijn tante, die later in het klooster is in-
getreden. Tot 1926 was de meisjes-
school in het Klooster gevestigd. De 
heemkundekring heeft nu de beschik-
king over het ‘Bewijs van Hoffelijk 
Ontslag uitgereikt 31 Maart 1917 aan 
Johanna Bunthof leerlinge der Bijzon-
dere Meisjesschool bestuurd door De 
Zusters van het gezelschap J.M.J. te 
Nuenen’. 

Tijdens de overhandiging zei de heem-
kundekring tegen de meegekomen fa-
milieleden blij te zijn met de nieuwe 
aanwinst. Het honderd jaar oude ge-
tuigschrift zal een prominente plaats 
krijgen in het volgend jaar door de 
heemkundekring uit te geven boek 
over de geschiedenis van het Klooster. 
Een van de auteurs van het boek, Tjeu 
Hermans, noemde de aanwinst een 
‘juweeltje’. ‘Vaak moeten we het doen 
met oude foto’s of gegevens die we uit 
andere bronnen moeten halen, maar 
hier is sprake van een echt en origineel 
‘kleinood’ dat het waard is om aan-
dacht te krijgen in het nieuwe Kloos-
terboek’, zo zei Hermans. 

Piet van den Berk en Jan Bunthof dragen het ingelijste ‘Bewijs van Hoffelijk Ontslag als 
leerlinge der Bijzondere Meisjesschool’ van hun tante Johanna Bunthof uit 1917 over aan 
heemkundekring De Drijehornick (foto: Herman Bulle)
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SPORT
Programma

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Voetbal

Nuenen - DHC 3-0
Een bliksemstart afgelopen zondag voor Nuenen in de 11e wedstrijd van dit 
lange seizoen welke onder leiding stond van Scheidsrechter Ris uit Gronin-
gen. Na 4 minuten stond het al 2-0 voor de groenwitten. Het 'doelpunt' van 
de Nuenense pupil van de week Ji Huinink was al een voorteken, doelman 
Smith toonde nauwelijks enige interesse in zijn schuiver, tevens het hoogte-
punt van de week voor de pupil van Nuenen E6.

Yev Marcelli strafte in de 2e minuut 
slap verdedigen van de Delftse defen-
sie genadeloos af. Op snelheid klopte 
hij zijn directe tegenstander en schoot 
hard en droog binnen, 1-0 een heerlijk 
begin. Nauwelijks een minuut later 
kon Nuenen naar hartenlust combine-
ren. Dennis van de Reek omspeelde à 
la Robben zijn directe tegenstander en 
schoot op schitterende wijze de 2-0 
langs doelman Mark Smith, een 
droomstart.
Nuenen speelde compact met 2 spit-
sen en een viermans-middenveld. 
DHC met o.a. eenmalig international 
Romano Denneboom in de gelederen, 
stond bekend als een ervaren en gesle-
pen ploeg. Het won de eerste drie wed-
strijden van deze competitie maar be-
haalde uit de laatste 7 wedstrijden 
slechts 4 punten. Ook vandaag was de 
ploeg machteloos tegen een prima 
spelend Nuenen. Slechts één moment, 
een schot op de buitenkant van de paal 
in de 23e minuut, was het vernoemen 
waard. Voor de rest was het louter 
Nuenen wat voor gevaar zorgde. Het 
was wachten op een derde Nuenense 
treffer. Yev Marcelli had 2 grote kansen 
maar een 2e treffer zat er voor hem 
nog niet in. Nuenen was oppermachtig 
en DHC liet dat gelaten toe.
In de 2e helft nauwelijks verandering 
in het spelbeeld. Nuenen liet DHC 
achterin opbouwen en wachtte op bal-
verlies van de groenzwarten om ver-
volgens met snelle omschakelingen ge-
vaarlijk te worden. Sommige noemen 
dit counteren maar zo mag het zeker 
niet genoemd worden. Nuenen groef 
zich niet in maar hoefde alleen maar te 
anticiperen op het matige spel van 
DHC. Kansen waren er volop voor 
Nuenen waar Yev Marcelli en Abdul 
Bangura de defensie van DHC handen 
vol werk bezorgde. Het Nuenense 
middenveld kreeg heel veel ruimte en 

was oppermachtig terwijl de Nuenen-
se defensie in de 2e helft niets meer 
weggaf.
Pas in de 79e minuut was het dan toch 
Yev Marcelli die zijn 2e van de wed-
strijd binnenschoot op bijna identieke 
wijze als zijn eerste treffer, 3-0. Nue-
nen besloot de wedstrijd met dezelfde 
11 als waar het mee gestart was en te-
kende vandaag voor de 8e overwin-
ning. Een mooie 2e plek (24 punten uit 
11 wedstrijden), op 3 punten van kop-
loper Blauw Geel'38. Volgende week 
wederom een thuiswedstrijd tegen de 
nummer vier Vlissingen. De Zeeuwen 
versloegen vandaag streekgenoot Ge-
mert. We vertrouwen ook dan weer op 
een goede afloop.

Noud Rooijakkers Een spelmoment uit de 
wedstrijd Nuenen-DHC

Gerwen - Nederwetten  2-1 

De gelukkigste wint !
 
Door Louis Staals

De noorderwind joeg over het complex in Gerwen waar de Derby Gerwen-
Nederwetten plaats vond. Vanaf het eerste fluitsignaal was het vooral Ne-
derwetten dat het beste van het spel had. Er werd goed gecombineerd en al 
in de 6e minuut joeg Ben Verbruggen een afstandsschot van zeker 35 meter 
over doelman van Hoek 0-1.  

Nog 2 mooie kansen van Pieter Don-
kers werden jammerlijk gemist maar 
Nederwetten bleef het proberen. Van-
af de 20e minuut kreeg Gerwen weer 
wat meer grip op het spel en dat resul-
teerde in de 21e minuut uit een corner 
in de 1-1 door Thijs Janssen. Vele ma-
len moest het spel onderbroken wor-
den door de scheidsrechter omdat 
voornamelijk spelers van Gerwen te 
pas en te onpas op de grond gingen lig-
gen. De ruststand werd derhalve 1-1.

De 2e helft was absoluut geen feest 
voor de supporters die stonden te 

PSV/av – EMK  2-2
Door Cor Groenen

EMK speelde afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen PSV/av.  In de 7e mi-
nuut belandde een kopbal van PSV via de lat en doelman Cuppen in het doel 
en keek EMK al snel aan tegen een 1-0 achterstand.

RKGSV wint verdiend van 
Nederwetten  2-1
Door Sander van Beek

Afgelopen zondag stond op de polder de derby tussen RKGSV en Nederwet-
ten op het programma. Nederwetten begon feller aan de wedstrijd dan RKGSV 
en dat leidde tot een licht overwicht voor de blauwe formatie. Na 5 min. lag 
Biek Venhorst op de grond en er werd geroepen dat de bal uitgespeeld moest 
worden voor een blessure behandeling. Nederwetten deed dit niet en schoot 
de bal zelfs in het Gerwense doel. De 0-1 was een feit maar dit was voor RKGSV 
wel het teken dat Nederwetten niet met de 3 punten aan de haal kon gaan. 
Even leek het hier wel op maar Nederwetten verzuimde om de 0 2 te maken. 

Vanaf dat moment nam RKGSV het 
heft in handen, door de bal snel rond te 
laten gaan kon Nederwetten niet in 
hun spel komen. Meerdere harde over-
tredingen volgden waarvoor Neder-
wetten in de eerste helft 2 gele kaarten 
kreeg. Halverwege de eerste helft 
kwam RKGSV verdiend op 1-1. Na een 
corner van Michel Klaassen kwam de 
bal bij Thijs Janssen die de bal met zijn 
schouder via de binnenkant van de 
paal binnen werkte. Dit in zijn laatste 
wedstrijd voordat hij voor 4,5 maan-
den naar Nieuw Zeeland vertre kt voor 
stage. 
In de rust werden Biek Venhorst (kon 
toch echt niet verder na de overtreding 
in de begin fase) en Lars de Groot (net 
voor rust een harde tik op zijn scheen) 
vervangen door Stephan Scheepens en 
Tom Timmermans. RKGSV bleef druk 
zetten op Nederwetten maar tot echt 
uitgespeelde kansen kwam de thuis-
ploeg niet. Echter aan de andere kant 
had Rob v Hoek weinig te doen in de 
goal. RKGSV rook de overwinning en 

het bleef eenrichtingsverkeer richting 
de keeper van Nederwetten. Waar we 
in de rust aangaven dat er meer ge-
schoten mocht worden op de goal om-
dat de keeper veel los liet gebeurde dit 
eigenlijk nog iets te weinig. Wel wer-
den de kansjes steeds groter en de 2-1 
hing in de lucht. Tim v. Gent werd in 
de 75ste min. vervangen door Tom v.d. 
Berk. 8 minuten voor tijd kreeg de aan-
voerder van Nederwetten zijn 2de gele 
kaart voor gevaarlijk spel en ging 
RKGSV vol voor de overwinning door 
met 3 spitsen te gaan spelen. De 2-1 
zou toch nog vallen, in  blessuretijd 
was er een lange bal op Gurkan Yavuz 
die op 17 meter van de goal werd neer-
gehaald door een speler van Neder-
wetten. De vrije trap die volgde schoot 
Michel Klaassen hard op goal en de 
keeper liet de bal los waarop Gurkan er 
als de kippen bij was om de 2-1 aan te 
laten tekenen. Hierna kon de verdien-
de overwinning gevierd worden en 
bleef het nog lang gezellig op de pol-
der.

kleumen langs de lijn. Het vertoonde 
spel was van beide kanten zeker niet 
hartverwarmend. En een vrije trap, ge-
geven door de scheidsrechter die zeker 
op 70 meter afstand stond, werd ver in 
blessuretijd fataal voor Nederwetten. 
Keeper Koen Joosten liet de bal los en 
de speler van Gerwen ,Gurscan  kon de 
rebound binnen tikken. Op basis van 
de 2e helft had Gerwen dit wel ver-
diend, maar een gelijkspel was zeker 
een meer reële uitslag geweest. Vol-
gende week maar weer thuis proberen 
tegen Boerdonk de puntjes in eigen 
huis te houden.

Rick Slaats wordt gehinderd door een te-
genstander.

Voetbal
EMK Nuenen
Zaterdag 12 november
RPC VE 1 - EMK VE 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 13 november 
EMK 1 - SBC 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - WODAN 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Bladella 3 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Geldrop 4 - EMK 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
EMK 6 - Acht 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 12 november
Vet: Braakhuizen - Nederw .  .  .  .  . 16 .00
 
Zondag 13 november
Nederwetten1 - Boerdonk 1  .  .  . 14 .30 
Acht 7 - Nederwetten 2   .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nederwetten 3 - rkvvo 5  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nederwetten 4 - SBC 9  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
Hapert Da1 - Nederw . Da 1  .  .  .  . 10 .00 
Puspharia Da2 - Nederw . Da 2  . 12 .00

RKSV Nuenen
Zaterdag 12 november
Nuenen VE1 - WODAN VE 1  .  .  .  . 16 .15
Zondag 13 november
Nuenen 1 - Vlissingen  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - OJC ROSMALEN 2  . 12 .00
Nuenen 3 - Beerse Boys 3   .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 4 - Geldrop 3  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 5 - Braakhuizen 3  .  .  .  .  . 12 .00
UNA 6 - Nuenen 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 7 - Acht 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 8 - WODAN 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 9 - EFC 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 10 - Valkenswaard 7   .  . 10 .00
Brabantia 8 - Nuenen 11  .  .  .  .  .  .  . 09 .45
Unitas'59 8 - Nuenen 12  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Eindhoven VR1 - Nuenen VR1  .  . 15 .00
Rood Wit'62 VR1 - Nuenen VR2 11 .00
De Valk VR1 - Nuenen VR3  .  .  .  .  . 10 .00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 12 november
RKGSV VE1 - Wilhelmina B .VE2  . 15 .00
Zondag 13 november
Ollandia 1 - RKGSV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - RKDSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - UNA 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Pusphaira 6 - RKGSV 4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
WODAN VR1 - RKGSV VR1   .  .  .  .  . 09 .45

Korfbal NKV
Zondag 13 november
NKV 1 - Maastricht 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .30
NKV 2 - PSV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .05

Uitslag eerste 
rikwedstrijd RKVV 
Nederwetten
Hierbij de prijswinnaars van de eerste 
rikwedstrijd bij de rkvv nederwetten,
1e prijs Gerard v/d Heijden met 97 
punten. 2e prijs Piet v Genugten met 
67 punten. 3e prijs Riny v Rooij met 60 
punten. 4e prijs Nick Struijken met 51 
punten. 5e prijs Jan v. Kemenade met 
47 punten.
De volgende rikavond is op vrijdag 25 
november in het Piet Renders Pavil-
joen, Aanvang 20.30 uur.

EMK JO9-1 Klasse 2 Najaarskampioen

7e overwinning op rij voor EMK VR1 

EMK VR1 - N. Woensel VR1  3-0
Door Rick Timmers

De vraag was of de vrouwen van EMK weer de 3 punten zouden behalen op deze 
regenachtige dag? De eerste helft begon niet zo goed voor de vrouwen van EMK, 
maar na 10 minuten werden ze wakker en kwam de concentratie terug. Niet heel 
lang hebben de vrouwen van N. Woensel de stand gelijk kunnen houden. 

In de 19e minuut werd er gescoord via de lat. Stand 1-0 door doelpuntenmaker 
Jennifer Leenders-Wernert. De minuten erna werd er beter gespeeld door 
EMK, maar de kansen werden niet benut. In de 35ste minuut werd er opnieuw 
gescoord met een mooi afstandschot: doelpunten maker Nancy Beekmans (2-
0). In de tweede helft werd er met veel kracht gevoetbald door beide partijen 
wat de nodige overtredingen opleverde. In de 54ste minuut werd er weer ge-
scoord vanuit een corner door Tatum van Gils (3-0). Kort daarop in de 60ste 
minuut was er nog een kans voor Nieuw Woensel maar deze ketste af op de paal. 
In de 72ste minuut kreeg EMK een vrije trap maar deze was recht op de keeper. 
Verder werd er fel maar sportief gespeeld. Eindstand 3-0.
 

Spelers boven vlnr: Thomas, Sil, Sem, Lars en Luca. Spelers onder vlnr: Moos, Mylan, Alex, 
Mees en Wouter. Trainers: Ramon, Marcel en Arie       

Verdedigende actie van een speelster van Nieuw-Woensel (geel-zwart). Lieke Weijnen 
(EMK zwarte tenue) kijkt toe.

PSV/av was in het begin van de wed-
strijd duidelijk sterker en EMK kwam 
goed weg bij twee schoten van PSV 
over het doel. In de 33e minuut wist 
Jacky van Houtert een bal door te kop-
pen en Johan Janssen kon de bal bin-
nen lopen en de 1-1 op het scorebord 
laten aantekenen. Rick Slaats kreeg in 
40e minuut de kans op de 1-2 voor 
EMK maar de mooi teruggelegde bal 
werd door hem over het doel gescho-
ten. Direct na rust redde EMK doel-
man Cuppen op een strak schot van 
een PSV aanvaller. In de 64e minuut 
werd Geert-Jan Kemperman door Jo-
han Janssen prima in de diepte ge-
stuurd en die wist de doelman te om-
spelen en EMK op een 1-2 voorsprong 
te zetten. In de 75e minuut kwam PSV 
op gelijke hoogte nadat een voorzet 
voor het doel werd binnengekopt. 
Man of the Match aan EMK zijde was 
bij deze wedstrijd Ruud Boerema.

Javier Guzman   
in Ons Tejater
Vrijdag 18 november, aanvang 20.30 
uur: Oudejaarsconference ‘Zonde(r) 
voornemens’, subtitel: ‘365 voor 12’ 
door Javier Guzman. Plaats: Ons Teja-
ter, theaterzaal Dorpshuis, Grotenhof 
2, Lieshout. Info en reserveren: www.
vierbinden.nl/onstejater

Repair Café Laarbeek
Op 16 november organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. De middag vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
van 13.30 uur tot 16.00 uur. Info 06-
58842046.
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Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

4de rik avond voor Ad van Uden
Ondanks de enorme concurrentie van diverse andere activiteiten in ons dorp 
kan de organisatie toch weer terugzien op een geslaagde avond. Door het 
wegvallen van diverse vaste deelnemers die deze avond gekozen hadden om 
elders deel te nemen werd dit weer ruimschoots gecompenseerd door de te-
rug keer van zeer ervaren rikkers dat het spelpeil zeker ten goede kwam. 

Meteen na de eerste ronde was al dui-
delijk dat men van goede huizen dien-
de te komen om Ad van Uden van de 
eerste plaats te verdringen. Na een ma-
tige start was er geen houden aan en 
met een open solo dertien en open mi-
sère dat natuurlijk zorgde voor een be-
hoorlijk aantal punten, ging Ad de 
pauze in met een hoge score totaal van 
114 punten

Na de pauze en de nieuwe tafel inde-
ling werd er door diverse spelers nog 
geprobeerd om de bakens te verzetten 
maar zonder resultaat, dit ondanks de 
hevig strijdende winnaars van de vori-
ge avonden Ciska de Louw en Riny 
Schepers en toen ook nog de altijd 
strijdbare Bart van de Ven zich in de 
strijd om de kop posities ging mengen 
was wel snel duidelijk dat de winnaar 
van de eerste ronde van voor de pauze 
niet meer te achterhalen was en zij 
zich neer moesten leggen bij de ver-
diende overwinning van Ad van Uden.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
An Arts.

Uitslag vrijdag 4 oktober 2016.
 1 Ad van Uden 114 punten
 2 Riny Schepers 68 punten
 3 Bart van de Ven 59 punten
 4 Bennie de Louw 57 punten
 5 Ciska de Louw 50 punten
 6 Henny van de Velden 49 punten
 7 Hub Marquenie 48 punten
 8 Thea Elbers 47 punten
 9 Gerton van Leenders 42 punten
10 Wil Marquenie 39 punten
11 Willy van den Heuvel 39 punten

Komende vrijdag 11 november is het geen 
rikken dit in verband met het carnavals 
spektakel Wanne Klets in de kantine aan-
vang 20.11 uur en er zijn nog enkele kaart-
jes wees er snel bij. Vrijdag 18 november 
dan gaan wij weer verder met de volgende 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.15 uur en ook dan is 
weer iedereen van harte welkom om deel 
te nemen, zowel leden als niet leden, erva-
ren of onervaren, alle rikkers zijn van har-
te welkom. En er is altijd wel iemand voor 
de helpende hand en goed advies.
Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor info: 
06-10289797 of 06-40320419.

Redelijke competitiestart  
midweekteam BCL

BC Maarheeze-M1 
- BCL-M1 1-7
De eerste wedstrijd van het seizoen 
voor BCL-M1. In de openingsdubbels 
wonnen Corine Holweg en Karin van 
den Biggelaar eenvoudig in twee 
sets. Stan van Vijfeijken en invaller 
André Morpey deden dat ook, zij het 
in drie sets. In de singlepartijen was 
alleen Richard Essers niet in staat te 
winnen. Hij verloor in twee sets me-
de dankzij zijn rugblessure. Corine 
Holweg, Karin van den Biggelaar en 
opnieuw André Morpey wisten hun 
singlepartij duidelijk te winnen. Ook 
de afsluitende twee mixpartijen wer-
den gewonnen.

BC Alouette-M3 - BCL-M1 4-4
In de tweede wedstrijd verloren Stan 
van Vijfeijken en Richard Essers de he-
rendubbelpartij met minimaal ver-
schil: 22-20, 22-20. Ook Corine Hol-
weg en Karin van den Biggelaar verlo-
ren hun dubbelpartij: 2-0. Toen ook 
Corine Holweg en Stan van Vijfeijken 
hun mixpartij verloren (21-13, 21-13), 
leek de achterstaand onoverbrugbaar. 
Doordat Walter van Leuken en Karin 
van den Biggelaar wonnen, kwam de 
tussenstand alsnog op 3-1.

In de afsluitende singlepartijen won 
eerst Walter van Leuken met speels 
gemak en daarna Karin van den Bigge-
laar: 3-3. Corine Holweg had, zoals 
goed te zien was, ontzettend veel last 
van een gekneusde rib en kon de derde 
set dan ook niet afmaken: 4-3. Richard 
Essers was toen al enige tijd bezig in 
zijn marathonpartij tegen Marcel de 
Zeeuw. Laat in de derde set brak Ri-
chard het verzet van Marcel, waardoor 
alsnog een gelijkspel behaald werd.

Programma: zondag 13 november, 
13.00 uur: BC’67 U15-2 - BCL-U15

Z&PV Nuenen beter dan de Eindhovense studenten

Waterpolo

Nayade speelt al jaren op dit niveau, 
Nuenen dit jaar voor het eerst. En Na-
yade kwam als snel op voorsprong in 
de eerste periode. Het publiek hield 
even de adem in, het zou toch niet ver-
keerd gaan. Maar Nuenen bleef echter 
rustig en het was Rick Mathijssen die 

Nuenen met een sterke actie langszij 
bracht. Vanaf dat moment was Nue-
nen de betere partij en halverwege 
stond het 4-1. Mede omdat keeper Ed-
dy Wielders nagenoeg niet te passeren 
was, hij stopte zelfs een vijf-meter, en 
het sterke verdedigen van midachter 

Mart Vermeulen was er voor Nayade 
weinig te halen.
De derde periode werd dan ook met 
9-2 afgesloten. Deze periode verliep al-
les zoals trainer Koen Gevers van zijn 
team verwacht; controle vanuit de ver-
dediging, op het juiste moment ver-
snellen dan wel temporiseren, inge-
stuurde combinaties en gedurfde indi-
viduele acties. Daarbij waren vooral de 
doelpunten van Roy Schoenmakers en 
Maurice Verschoor van een oogstre-
lende schoonheid. Voor het tevreden 
publiek werd de wedstrijd met 12-5 af-
gesloten.

Afgelopen weekend stond de derby tegen Nayade, het studententeam van 
de Technische Universiteit Eindhoven, op de agenda. Beide teams kennen 
elkaar door en door. Roy Schoenmakers en Eddy Wielders speelden tot vorig 
jaar bij het Eindhovense team, drie spelers van Nayade komen van PSV net 
zoals vijf spelers van Nuenen. Nuenen was daarom erg gebrand op een goed 
resultaat, verlies was eigenlijk geen optie. Het in grote getale opgekomen 
publiek wist dit ook en moedigde Nuenen enthousiast aan.

Teamspirit zorgt voor 
topprestaties Z&PV Nuenen
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen korte baan in Hoofddorp heeft 
de ploeg van Z&PV Nuenen aangetoond dat een super teamspirit voor net 
dat beetje extra kan zorgen. Mede daardoor werden er 12 persoonlijke re-
cords aangescherpt en waren zwemmers in 8 finales aanwezig.

Estafettes
Hoewel zwemmen een individuele sport 
is, staan er bij veel wedstrijden ook esta-
fettes op het programma. Zo ook tijdens 
de NK, waarbij de zwemmers uit Nue-
nen op 7 van de 8 afstanden aan de start 
verschenen. Op de 4x50m vrijeslag en 
wisselslag mix estafettes was Z&PV 
Nuenen zelfs met 2 ploegen vertegen-
woordigd. Ze wisten alle keren in de top 
20 te eindigen. De hoogste klassering 
was daarbij een 9e plaats voor Sven Kar-
dol, Ruud van Heerbeek, Merel Phaff en 
Femke Hendrikx op de 4x50m wissel-
slag, op slechts 0.37 seconden van de 8e 
en tevens laatste finale plaats.
 
Die finale plaats was er wel voor het 
4x200m vrijeslag team bij de heren. In 
de ochtend zwommen Wouter Sij-
mons, Frans Slaats, Bart Cooymans en 
Joeri Phaff naar een tijd van 8.07.97 en 
een 7e plaats. Deze plek werd in de 
middag nogmaals bevestigd, nu met 
Sven in de plaats van Frans en met een 
eindtijd van 8.04.64.

Een dag later kwamen Sven, Joeri, 
Wouter en Ruud van Heerbeek tot 
plek 12 op de 4x100m vrijeslag, waar-
bij ze maar liefst 4 seconden van hun 
inschrijftijd wisten te halen.

Individuele prestaties
Ook individueel wisten zwemmers uit 
Nuenen boven zichzelf uit te stijgen. 
Zo kwam Ruud op de 100m schoolslag 
tot 1.03.71, een verbetering van zijn 
oude toptijd van 1.04.33 en van het 
clubrecord van zijn huidige trainer 
Martin de Wildt. Ook op de 200m was 
hij met 2.20.27 sneller dan ooit, met als 
resultaat een 11e plaats van Nederland.

Die 11e plaats was er eveneens voor 
Robin Goossens, ook op de 200m 
schoolslag. Met 2.39.66 snoepte zij in 
de finale 0.32 van haar oude PR af. 
Voor Merel was er op de 200m rugslag 
net geen finale (1e reserve), maar met 
2.23.07 was ook zij sneller dan ooit, net 
als Susan Teijken met 26.99 op de 50m 
vrijeslag. 

De herenploeg van Z&PV Nuenen op de 4x100m vrijeslag

ZwemmenAnytime Fitness 
feliciteert haar eerste lid
Vorig weekend is de voorverkoop gestart van Anytime Fitness Nuenen, ge-
vestigd in de oude bibliotheek aan het Vincent van Goghplein 97. Van de 
vele nieuwe leden van Anytime Fitness Nuenen was Rob van de Goor de 
allereerste. 

Daarom werd hij door het team in het 
zonnetje gezet tijdens afgelopen knal-
weekend. In de volgende weken orga-
niseert Anytime Fitness nog speciale 
momenten op de club om in te schrij-
ven tegen een sterk verlaagd tarief. 
Bij Anytime Fitness Nuenen kan 24 
uur per dag en 365 dagen per jaar wor-

den gesport in het centrum van Nue-
nen, met een ruim aanbod waaronder 
ook groepslessen. 

Zie de tijdstippen van de overige (be-
perkte) voorverkoopdagen op de web-
site: www.anytimefitness.nl/locatie 
Nuenen

Rikken

Badminton

Maak je sterk tegen MS

MS Collecteweek 21-26 november
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met 
een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Mul-
tiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we 
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.

De collecte is de belangrijkste bron 
van inkomsten voor het Nationaal MS 
Fonds. We ontvangen geen subsidies 
en zijn volkomen afhankelijk van do-
naties en giften. Met de opbrengst van 
de collecte kunnen we investeren in 
het verbeteren van de kwaliteit van le-
ven van mensen met MS én in innova-
tieve onderzoeken om MS te genezen.

Geef aan de collectant van het Natio-
naal MS Fonds. Iedere donatie -groot 
of klein- is welkom! De collectant van 
het Nationaal MS Fonds is te herken-
nen aan de collectebus met het oranje 
vlinderlogo. Collectant gemist? Ga 
naar www.mscollecte.nl en doneer on-

line. Het is ook mogelijk om een dona-
tie over te maken op giro 5057 (NL 92 
INGB 000000 5057) of sms STOPMS 
naar 4333 en doneer eenmalig €2.

Aanmelden als collectant kan ook nog 
steeds! Kijk op de website www.mscol-
lecte.nl voor meer informatie over de 
MS Collecteweek. 

Informatieavond 
over 
slaapstoornissen
De Nederwettense Vrouwenvereni-
ging organiseert op woensdag 16 no-
vember in samenwerking met Kem-
penhaeghe een informatieavond die 
zal gaan over slaapstoornissen. Wilt u 
wat meer weten over dit onderwerp, 
dan bent u van harte welkom. De kos-
ten bedragen € 2,50 (voor koffie en 
thee). De avond begint om 20.00 uur in 
de Koppelaar, Koppel 1, 5674 NW Ne-
derwetten en zal 2 tot 2,5 uur duren.

Lezing Wildlife  
in Kenia
Op donderdagavond 17 november 
presenteert natuurfotograaf Jowan 
Iven uit Beek en Donk een selectie van 
zijn wildlife foto’s uit Kenia tijdens een 
lezing bij het IVN te Laarbeek. Twee 
weken lang was hij te gast in een ten-
tenkamp in het hart van het natuurre-
servaat.
Aanvang lezing 20.00 uur in het IVN 
verenigingsgebouw de Bimd aan de 
Beekseweg te Aarle-Rixtel (achter de 
volkstuinen). Entree is gratis.

Envelop gevonden
Gevonden zaterdag 5 november om 
17.00 uur op de Enodedreef in Nuenen 
een envelop met een aantal bankbiljet-
ten. Op de envelop staat de voornaam 
van een persoon en de naam van een 
sportartikel. De eigenaar wordt ver-
zocht telefonisch contact op te nemen 
met de vinder (tel. 040-2833262).

 



Gebreid vest
Maten: 34-48 

Gebreid vest
Maten: 36-48, slechts 9,99
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te houden!

BEKEND VAN HET TV-PROGRAMMA
CURVY SUPERMODEL
DRAGEN DE NIEUWSTE 

KiK-COLLECTIE.

NU VERKRIJGBAAR IN ONZE 
WINKELS.
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www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

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

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland
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