
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

ZE
 W

EE
K:

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
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NMK

Jaargang 58 • Nr. 46 • 17 november 2016

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965
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zie advertentie 
elders in dit blad

“Altijd de 

beste deal!”

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Hee 
doede mee, 
de Nuenese 
dorpsquiz 

Eerste 
prinses in 
Dwersklippel-
gat een feit
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A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

S.C. ’t Eenoodje 
viert 33-jarig 
jubileum

Makelaar PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

365 dagen
per  jaar  van

8 00u  tot  20 00u

geopend
dus  ook  op  zon   en  feestdagen     vrijdag  tot  21 00u

Enquête over de bestuurlijke toekomst van Nuenen

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

In de vorige editie van Rond de Linde is aan onze lezers gevraagd een 
mening te geven over het wel of niet zelfstandig blijven van Nuenen CA. 
Aan deze oproep, die zeer goed gewaardeerd is, is massaal gehoor gege-
ven. Uit de reacties blijkt dat veel inwoners al jaren zeer ontevreden zijn 
over de bestuurlijke kwaliteit in Nuenen en dat men hoopt dat door een 
verandering van bestuursvorm deze kwaliteit verbetert. Uitkomst van de 
enquête is dan ook dat het merendeel dat heeft ingestuurd, graag ziet dat 
Nuenen wordt toegevoegd aan Eindhoven.

Nuenen

Uitslag: 
1)  Nuenen bij Eindhoven  - 101
2) Nuenen blijft zelfstandig  - 12
3)  Nuenen bij Son & Breugel  - 4

4)  Nuenen bij Geldrop-Mierlo  - 1
5) Nuenen valt onder 
 een regionaal agglomeraat  - 1

We hebben enkele uitgebreide reacties van onze lezers toegevoegd. Ook u bent nog 
van harte uitgenodigd te reageren.

Ruziende raadsleden bepalen nu de be-
stuurlijke toekomst van Nuenen. De 
Haagse politiek legt gemeente ook nog 
zwaardere taken op. Met een grote stad 
als buur, is dat een ongelijke strijd. Fuse-
ren met Son en Breugel is dan niet vol-
doende, daar hebben ze gelijk in. Daarom 
moeten de landelijke gemeenten in Zuid 
Oost Brabant zich verenigen in een net-
werk voor bestuurlijke samenwerking. Bij 
de SRE was dat samenwerken heel erg 
stroperig. Dat probleem lossen we nu op 
met digitale democratie. Raadsleden van 
de betrokken gemeenten in het netwerk, 
beslissen online. En soms maken ze er een 
internet referendum voor alle burgers 
van. Zo maken we openbaar bestuur inte-
ressanter voor veel meer mensen in lande-
lijk ZO Brabant. Met regionale thema-par-
lementen kunnen raadsleden en burgers 
meepraten, en ze kunnen inhoudelijk spe-
cialisten aanstellen, die de gemeente ver-
trouwen. Dan kunnen ze met meer kennis 
van zaken beslissen. Met die inhoudelijk 
specialisten en de online referenda voor 
raadsleden of alle burgers, neemt de be-
stuurskracht toe. Samen zijn de landelijke 
gemeenten groter dan Eindhoven. Nue-
nense raadsleden hoeven dan geen delen 
van onze democratie over te dragen aan 
Eindhoven, maar ze beslissen samen met 
andere landelijke gemeenten, en soms 
met ons, 290.000 landelijke burgers, naast 
200.000 Eindhovenaren. Zo herstellen we 
de bestuurlijke onbalans in de regio, sa-
men opkomen voor ons landelijke belang.  

Met vriendelijke groet,  
Henk Daalder Gerwen

Rond de bestuurlijke toekomst van 
Nuenen c.a. is voor de Dorpsraad Ger-
wen belangrijk:
•	 Wat	vinden	de	Gerwenaren	ervan?
•	 Hoe	kan	de	Dorpsraad	Gerwen	het		
best	functioneren?

Ad 1. Gerwen is een dorp op toch enige 
afstand van Eindhoven en de Gerwe-
naren willen het dorpse karakter be-
houden. Emotioneel gezien voelt men 
weinig voor aansluiting bij Eindhoven. 
De Gerwenaren hebben vertrouwen in 
de Dorpsraad en voelen zich verbon-
den met Nuenen en Nederwetten.
Ad 2. De Dorpsraad is in de huidige zit-
tingsperiode tevreden over de samen-
werking met het ambtenarenkorps en 
Burgemeester	en	Wethouders.	Wat	heel	
duidelijk is geworden in onze contac-
ten met de gemeente, is dat het ambte-
narenkorps ternauwernood haar taken 
kan uitvoeren ten gevolge van de uit-
breiding van haar takenpakket. Ook is 
de Dorpsraad van mening dat de Ge-
meenteraad niet optimaal kan functio-
neren met de huidige zetelverdeling en 
er derhalve op korte termijn op het be-
stuurlijk vlak iets moet veranderen.

Derhalve stelt de Dorpsraad Gerwen 
voor om te onderzoeken in welke vorm 
een samenwerking met Mierlo Geldrop 
en/of Son en Breugel is te realiseren.

‘Natuurlijk moet Nuenen c.a. zelfstan-
dig blijven’

‘De alternatieven bieden geen goede per-
spectieven; samengaan met Eindhoven 
leidt er toe dat binnen 10 tot 15 jaar de 
open ruimtes volgebouwd worden met 
woningen, veelal flatgebouwen van mi-
nimaal 8 woonlagen, industrieterreinen, 
voornamelijk op Eeneind, het vol bouwen 
van het gebied tussen Nuenen en Gerwen 
enz.	 .enz..	We	worden	dan	 een	wijk	 van	
Eindhoven, waarbij de invloed op het be-
leid marginaal zal zijn, zeker na een aan-
tal jaren. Onze mooie, groene en open 
gemeente zal verstenen, het sociaal- en 
verenigingsleven zal afnemen en het be-
stuur zal op grote afstand staan.
Samengaan met Son is te kunstmatig en 
zal door niemand echt gewenst worden.
Blijft dus: zelfstandig blijven. Natuurlijk 
zal er op bepaalde terreinen samenge-
werkt moeten worden met andere ge-
meenten. Dit is niets nieuws en daar is ook 
niets tegen. Dat is zelfs heel goed.
Het is jammer dat de bestuurskracht van 
Nuenen c.a. de laatste jaren zwakker is 
geworden. Het zou een slechte zaak zijn 
dat daardoor Nuenen c.a. als zelfstandi-
ge gemeente opgeheven zou moeten 
worden. Het is ook volstrekt onnodig. 
Het mooie is dat we dat in Nuenen zelf 
kunnen oplossen. Ons probleem is dat 
we te veel partijen hebben met ieder veel 
te weinig zetels. Daarnaast is het ook 
niet goed dat we wethouders hebben 
van buiten Nuenen, dat zijn meestal be-
roepsbestuurders, die veelal geen band 
met Nuenen hadden en die weggaan als 
er een betere job beschikbaar komt. Die 
twee problemen moeten en kunnen we 
zelf in Nuenen oplossen. Er zijn in Nue-
nen voldoende capabele mensen die ons 
zouden kunnen besturen. Als alle partij-
en in de gemeenteraad, nu eens in eigen 
kring zoeken naar die mensen en dan die 
een werkgroep laten vormen van zes tot 
acht personen, die de opdracht krijgen 
plannen te ontwikkelen die tot doel heb-
ben de bestuurskracht van Nuenen blij-
vend te vergroten. Ze zouden een schets 
kunnen maken van de hoofdlijnen van 
beleid voor bijvoorbeeld de komende 20 
jaar en een plan dat kan leiden tot min-
der partijen in de gemeenteraad. Vier of 
vijf samenwerkingsblokken, waarbin-
nen alle huidige partijen in de raad zich 
kunnen vinden, zou al een goede start 
zijn. Zo’n plan zou dan tot vier of vijf sa-
menwerkingspartijen in de raad kunnen 
leiden waarbij de huidige partijen (11 
partijen voor 19 zetels!) daarin kunnen 
samenwerken. Vier (of vijf ) samenwer-
kingsblokken van ieder gemiddeld vier 
of vijf zetels, bezet door capabele men-
sen, levert een veel betere gemeenteraad 
op die sneller goede besluiten kan ne-
men, dus daadkracht kan hebben. Daar-
bij hoort een aantal wethouders uit Nue-
nen c.a. Laten we daar voor gaan, zodat 
we in 2018 als zelfstandige gemeente 
een goed en efficiënt gemeentebestuur 
hebben.’

Frank Soutendijk
(wethouder Nuenen c.a. 1982-1999)

Sleutelbos gevonden
Op 14 november rond 18.30 uur is er op 
de kruising Smits van Oyenlaan -Beek-
straat in Nuenen een sleutelbos met au-
tosleutel (merk staat op sleutel) gevon-
den. De eigenaar kan telefonisch contact 
opnemen met telefoonnr. 040-2833523.

Herrie in de tent!

Intocht Sinterklaas 
Gerwen
Neem zondag 20 november je 
(zelfgemaakte) herrie-instrument 
mee!!! Om 11.00 uur start de 
intocht die eindigt in de Feesttent 
op het Heuvelplein. 

Collectant gemist en nog geen kaart-
je? Deze kun je in de tent bij Femke 
Mol krijgen of kom van te voren even 
langs bij Femke Mol, Huyakker 16 of 
bij Sandra van Bladel, Van den Waar-
senburglaan 1 in Gerwen. Een vrij-
willige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

 

GEmEEntEhuis nuEnEn
vraGEn pEr E-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

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

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

aFvalwEEtJE

In Nederland is in 2015 
ruim 10.000 ton drankenkartons gerecycled. 
Een mooi resultaat! Gemeente Nuenen vervolg op pagina 5

collEctE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting MS Fonds 
Nederland.

GEmEEntE nuEnEn Gaat nalEvinG 
Drank- En horEcawEt controlErEn
In de komende periode worden binnen de gemeente Nuenen con-
troles uitgevoerd of aan de regels en vereisten van de Drank- en 
Horecawet wordt voldaan. U bent als ondernemer verantwoordelijk 
voor de naleving van de Drank- en Horecawet. In dit artikel worden 
een aantal regels uit de Drank- en Horecawet uitgelicht. 

Drank- en horecavergunning
Wanneer u sterk alcoholische drank verkoopt, heeft u een Drank- en 
Horecavergunning nodig. Sterk alcoholische drank is drank met een 
alcoholpercentage van meer dan 15%. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor een slijterij, horecabedrijf, sportkantine, 
verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant en een supermarkt met een 
aparte drankafdeling.
Een Drank- en Horecavergunning is niet nodig als u zwak alcoholi-
sche drank verkoopt. Hieronder vallen dranken met een alcoholper-
centage van minder dan 15%, (zoals bier of wijn). Ook port, vermout, 
sherry, vallen daar onder (ook als het alcoholpercentage hoger is 
dan 15%). Ook als u in een cafetaria alcohol wilt schenken, heeft u 
een Drank- en Horecavergunning nodig. 

alcohol schenken bij evenementen 
Wanneer u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, kunt u daar 
een ontheffing voor aanvragen. U mag tijdens evenementen geen 
sterk alcoholische drank serveren. Indien u een ontheffing heeft mag 
alleen zwak alcoholische drank op een evenement geschonken wor-
den. 

algemene regels
Er gelden een aantal algemene regels voor het serveren van alcoho-
lische dranken. Denk aan:
- Er mag nooit alcohol verkocht of geschonken worden aan jon-

geren onder de 18 jaar. 
- Er moet een leidinggevende, die aan de in de Drank- en Horeca-

wet omschreven eisen voldoet, aanwezig zijn;
- Het lokaliteit voldoet aan alle overig gestelde vereisten die de 

Drank- en Horecawet voorschrijft (denk hierbij aan de mini-
male oppervlakte en ventilatie).

inzet testjongeren
Tijdens de controles op basis van de Drank- en Horecawet worden 
ook zgn. ‘testjongeren’ ingezet. Door het hebben van een ‘minder-
jarig uiterlijk’ gaan zij de proef op de som nemen. Zij bestellen al-
coholhoudende dranken en toetsen zo of de verkoper om legitima-
tie vraagt. 

overtreding van de regels heeft gevolgen
Bij de constatering van een overtreding van de Drank- en Horecawet 
kan een van onderstaande maatregelen worden opgelegd:
- Three strikes out: als een supermarkt de leeftijdsgrens drie keer 

overschrijdt, kan de afdeling waar de alcohol werd verkocht, 
tijdelijk worden gesloten.

- De Drank- en Horecavergunning kan voor twaalf maanden wor-
den geschorst.

- Intrekken van de vergunning.
- Geldboete (strafrechtelijk).
- Het opleggen van een dwangsom (bestuursrechtelijk).
- HALT traject wanneer jongeren de wet overtreden.

Wij verzoeken u om u te houden aan de regels uit de Drank- en 
Horecawet. Overtredingen die door een toezichthouder Drank- en 
Horecawet worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van 

een waarschuwing, leiden tot een sanctie. U kunt de Drank- en Ho-
recawet vinden via www.overheid.nl

heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt 
u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer 
(040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nue-
nen.nl 

GEmEEntE nuEnEn sluit woninG 
na hEnnEpvonDst
Burgemeester Houben heeft op 9 november 2016 een woning in 
Nuenen Oost voor één maand gesloten. De sluiting volgde nadat de 
politie een hennepkwekerij met 368 hennepplanten had aantroffen.

Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebeurd op basis van het zogenaamde Damoclesbeleid. 
Dat geeft de burgemeester de mogelijkheid om bij het aantreffen 
van softdrugs (waaronder hennep) direct over te gaan tot sluiting 
van een woning voor de duur van één maand. Bij een tweede con-
statering wordt de woning vier maanden gesloten en na een derde 
keer kan sluiting voor onbepaalde tijd volgen. Voor harddrugs gelden 
nog strengere sancties.

maatregelen bedrijfspanden bij constatering van drugs
Ook voor bedrijfspanden gelden stevige sancties als drugs worden 
aangetroffen. Na de eerste constatering van softdrugs volgt een 
sluiting van 6 maanden, bij de tweede constatering is dat 12 maan-
den. Na een derde overtreding kan de burgemeester het pand voor 
onbepaalde tijd sluiten. Voor harddrugs gelden nog strengere sanc-
ties.

niet alleen risico voor direct betrokkenen
De risico’s van hennepteelt of andere vormen van drugshandel zijn 
groot. Ook voor personen die niet direct bij de drugshandel betrok-
ken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in (de omgeving van) 
het pand waar de politie drugs vindt. Er is dan het risico dat uw 
woning of bedrijfspand gesloten wordt. 

nog een maatregel: ontbinding van  de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de 
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook 
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de drugs te maken heeft. 
Dat betekent in de praktijk dat de huurder nooit meer terug mag 
keren naar het pand.

meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u 
contact opnemen met mevrouw Hermans van de gemeente Nuenen. 
Zij is bereikbaar via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 
(040) 2631 631.

GlaDhEiDbEstriJDinG  2016 – 2017
De winter is weer in aantocht. De eerste koude dagen hebben we 
gehad. Mensen en materieel staan weer klaar om gladheid te lijf te 
gaan. Hieronder enkele zaken waar u rekening mee kunt houden.

hoofdwegen en fietspaden
Hevige sneeuwval en gladheid kunnen voor grote problemen zorgen. 
Denk hierbij aan het woon-werkverkeer, fietsende kinderen en ou-
dere inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen bij sneeuwval 
en gladheid.

De gemeente Nuenen ziet de bestrijding van gladheid als een van 
haar kerntaken. Als gemeente verwachten we van onze inwoners 
echter ook een positieve bijdrage aan de bestrijding van gladheid. 
Bijvoorbeeld het schoonhouden van het stoepje voor de woning en 
het bieden van een helpende hand bij het schoonmaken van het 
stoepje van oudere buurtbewoners.

uitvoeringsplan
In het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente, een soort draai-
boek, staat beschreven hoe en waar gladheid wordt bestreden. Het 
draaiboek is in te zien aan de balie van het gemeentehuis of via de 
website van de gemeente www.nuenen.nl

De gemeente Nuenen strooit in principe preventief en dat betekent 
dat er al wordt gestrooid voordat het daadwerkelijk glad wordt. 
Toch adviseren wij iedereen die tijdens een vorstperiode de weg op 
moet, de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Bij extreme win-
terse weersomstandigheden kan het in sommige gevallen geruime 
tijd duren voordat de wegen schoon en begaanbaar zijn.

strooiroutes
Bij verwachte gladheid worden als eerste de doorgaande wegen, 
bus routes, schoolroutes en wegen bij openbare gebouwen ge-
strooid. Alle andere wegen, ook die in de woonwijken, worden in 
principe niet gestrooid. Bij langdurige gladheid kan daar overdag 
curatief worden gestrooid. Voetgangersgebieden in het centrum en 
bij senioren complexen worden na sneeuwval geborsteld.

twitter
Op het moment dat de gemeente een strooiactie start, wordt dat 
direct bekend gemaakt via Twitter. U kunt ons volgen via @strooi-
ploeg.  

klachten/meldingen
Hebt u vragen of klachten over de gladheidbestrijding dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente. Telefonisch te bereiken onder 
nummer 040 2631631 of via de website van de gemeente www.nue-
nen.nl “melding openbare ruimte”.

aanGEvraaGDE 
omGEvinGsvErGunninGEn
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 7	november	2016	 Hoevensestraat	10,	5674	XK		–	het	verbouwen	
van een woonhuis (BOUW);

•	 4	november	2016	 Dubbestraat	2A,	5674	AE	–	het	wijzigen	van	
het gebruik ten behoeve van tijdelijke bewoning van een bijge-
bouw (RO, afwijken van de bestemming).

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

rEctiFicatiE

In Rond de Linde van 10 november 2016 staat onder Verleende 
omgevingsvergunningen:  
•	 28	oktober	2016	 Broekdijk	11	–	het	oprichten	van	een	woon-

huis (BOUW);
•	 28	oktober	2016	 Collse	Heide	18	–	het	oprichten	van	een	be-

drijfsruimte (BOUW);
•	 31	oktober	2016	 Collse	Hoefdijk	16	–	plaatsen	van	aandui-

dingszuil en gevelreclame (BOUW, RO, RECLAME).

Dit moet zijn:
aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 28	oktober	2016	 Broekdijk	11	-	 	het	oprichten	woonhuis	en	
bijgebouwen (BOUW);

•	 28	oktober	2016	 Collse	Heide	18	–	het	oprichten	van	een	be-
drijfsgebouw (BOUW);

•	 31	oktober	2016	 Collse	Hoefdijk	16	–	het	plaatsen	 van	een	
aanduidingszuil en gevelreclame (BOUW; RECLAME; RO)

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

aanvraGEn op GronD van DE apv En biJzonDErE wEttEn
Bij het college van burgemeester en wethouders dan wel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:

•	 Aanvrager:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	tijdelijk	plaatsen	van	
een tent aan de achterzijde van het restaurant aan Collse Hoef-
dijk 24 i.v.m. een Nieuwjaarsreceptie met muziek van John de 
Bever op 1 januari 2017; 

•	 Aanvrager:	De	Bengel	Nuenen	B.V.	voor	wijziging	van	het	aan-
hangsel op grond van artikel 30a Drank- en Horecawet van de 
huidige vergunning Drank- en Horecawet i.v.m. het bijschrijven 
van één leidinggevende.

Naar aanleiding hiervan wordt iedereen 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,  Post-
bus 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.



  

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

Ooooh, kom er 'ns kijken.....

Mini filet Rollade
"heerlijk gekruid"
500 gram ..........................................6,00 
Keur Medaillons
100 gram ..........................................1,75
Gehakt Half om Half
"iedere dag vers, lekker gekruid"
500 gram ..........................................3,95 
250 gr. Leverworst + 
250 gr. Gekookte worst ......4,50
"Noisette" varkensoester
"gevuld met kaas en walnoot!"
100 gram ..........................................1,80 
Voor de best belegde broodjes!

weekaanbiedingen 
donderdag 17 t/m woensdag 23 november

Veldverse prei  
 hele kilo 0,99
Spitskool panklaar      
pan klaar   1/2 kilo  0,69
Navel sinaasappels    

hele kilo 1,89

Wittekool knoflook salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,49

Rubens appels   
   hele kilo 1,59

KOOPJE

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

Ham-Kaas Grillworst
Nieuw! 2 halen! 1 betalen! Acties week 46 : geldig maandag 14 nov. t/m zaterdag 19 nov. 2016

_____________________________________________________

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

Pepernootvlaai 
halve € 6,95
 heel € 1395
_____________________________________________________

Speculaas 
cake taartje 
 
 nu € 400
_____________________________________________________

Chocolade 
slagroom truffels
225 gram 
 nu € 475
_____________________________________________________

4 Sneetjes Herfststol 
"alleen geldig op donderdag,   
vrijdag & zaterdag"
 nu € 199
  
 

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

  afgiftedatum: 6 maart 1981  |  prijs op aanvraag

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

www.powerslim.nl

Ik pas weer in  
mijn feestjurk
En ga stralend de 
feestdagen in!

Hilda 
Rosebel

Angelique
van der Sanden

diëtist

Weverstraat 110
5671 BE  Nuenen

06-18922604
info@dieetnuenen.nl

Adv_1 Feestdagen_2016_NL.indd   1 01-11-16   16:13

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Boomsma
Jonge Jenever 1lt.€12,50
Bacardi Flavours rum

Nu met gratis 
Cocktail kit (op=op)

Beaujolais Primeur van 
J. Drouhin is er weer!

Beaujolais Nouveau €8,75
Beau. Village Nouveau €9,50

(op=op)
Ook voor al uw

relatiegeschenken en 
kerstpakketten

Acties geldig van 17 nov. t/m  8 dec.  

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

wijk Nuenen-Oost
(± 180 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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



laatste huizen te koop
de bouw van Zuiderdonk en Schrijvershoeve is gestart

vanaf
€ 215.000,-

De bouw van Zuiderdonk (Liverdonk) en Schrijvershoeve (Stepekolk) is gestart. 
Wij bouwen brandevoort bouwt hier respectievelijk 50 en 24 woningen. Voor beide 
projecten geldt dat er nog slechts enkele huizen te koop staan. Snelheid geboden 

dus. De beste startplaats voor meer informatie is wijbouwenbrandevoort.nl.  
Tot daar. Tot snel. 

Hurks & Adriaans

bijna 90% 
verkocht

OPENINGSACTIE!
18 & 19 NOVEMBER

Coen’s

WIE DRAAG JIJ EEN WARM HART TOE?

VERNIEUWD IN NUENEN!
Berg 8

50 min
100 sms
250 MB

7.95
/mnd

Vanaf 6 december staat er in onze winkel in Nuenen  

EEN WENSKERSTBOOM waarin je aan kunt geven wie  

jij een WARM HART toe draagt. Uit de voorstellen trekken 

wij iedere week een persoon die wij blij maken met  

een LUXE KERSTPAKKET T.W.V. 150.-!

BLIJF OP DE HOOGTE! 
      www.facebook.com/coenstelecombinatie.nuenen

nu 2 jaar

      www.facebook.com/coenstelecombinatie.nuenen

GRATIS 
SMARTPHONE

T-Mobile Sim Only

A4flyer_Coen's_warm_hart.indd   1 04-11-16   10:26

Coen’s

Ruim 20 jaar geleden begon Coen Hendriks 
in de telecom in de kempen en daarbuiten. 
Al snel werd hij specialist en moest hij 
uitbreiden. Het duurde ook niet lang voordat 
hij in Bergeijk een winkel opende die al snel 
in heel de kempen bekend werd.  
 
Al snel bleek het winkeltje te klein en werd er 
gekeken naar een groter pand met kantoorruimte 
erbij, die werd gevonden op Hof 31, waar tot op 
de dag van vandaag dagelijks mensen uitgebreid 
en efficiënt worden geholpen.

In de jaren daarna zijn er meerdere winkels bij-
gekomen zoals in Bladel, Valkenswaard en Weert. 
In oktober is het telecombinatie filiaal in Nuenen 
ter overname aangeboden en heeft Coen dit aan-
bod aangenomen. Door de ervaring van meer dan 
20 jaar en eigen inkoopkanalen brengt Coen’s in 
Nuenen een nieuwe speler op de markt in Nue-
nen maar in een bekend en betrouwbaar jasje.

Ook reparatie van smartphone en tablets is geen 
probleem bij Coen’s. Er zijn meerdere ervaren 
monteurs in dienst die snel en vakkundig uw 
toestel kunnen repareren. 

Ga eens langs voor de nieuwste toestellen en de 
laatste snufjes op telecom gebied. En mocht u 
onverhoopt even moeten wachten dan kunt u dit 
doen onder het genot van een kopje koffie terwijl 
u naar actualiteiten kijkt op een van hun 
informatieschermen.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

vErlEEnDE 
omGEvinGsvErGunninGEn
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:

•	 10	november	2016	Parkhof	24,	5671	EX	–	het	wijzigen	van	het	
gebruik	ten	behoeve	van	horeca	en	plaatsen	van	reclame	(RO,	
afwijken	van	de	bestemming,	BOUW	en	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	
afspraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcen-
trum	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.nue-
nen.nl	of	eventueel	telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcon-
tactcentrum	via	telefoonnummer	(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
Besluit	op	grond	van	de	APV	en	Bijzondere	wetten:

•	 aan	Aannemingsbedrijf	Ban	Bouw	is	een	vergunning	verleend	
voor	het	tijdelijk	gebruik	van	een	te	plaatsen	tent	op	het	perceel	
Collseweg	23	in	verband	met		de	uitreiking	van	de	Ir.	Noordhof-
prijs	op	24	november	2016	respectievelijk	het	jubileumfeest	op	
25	november	2016	(verzenddatum	10	november	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.

voorontwerpbestemmingsplan ‘buitengebied 2017’; gemeente 
nuenen, Gerwen en nederwetten
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	maken	bekend	dat	zij	het	
buitengebied van haar gemeente een nieuw bestemmingsplan in 
voorbereiding hebben.

het bestemmingsplan
In	het	in	voorbereiding	zijnde	bestemmingsplan	wordt	getracht	de	
vele	(veelal	verschillende)	belangen	van,	voor	en	door	de	gebruikers	
van	het	buitengebied,	zoals	agrariërs,	bewoners,	natuurbeheerders	
en	recreanten,	op	elkaar	af	te	stemmen.	Het	bestemmingsplan	plan	
raakt	daarom	 iedereen	die	 in	het	buitengebied	van	de	gemeente	
Nuenen	woont,	werkt	en/of	verblijft.
Belangrijke	items	in	het	bestemmingsplan	zijn	onder	meer	de	ont-
wikkelingsmogelijkheden	van	agrarische	en	vrijkomende	agrarische	
bedrijven,	de	bescherming	van	cultuurhistorisch	en	landschappelijk	
waardevolle	terreinen	en	de	uitbreidingsmogelijkheden	van	in	het	
buitengebied	gelegen	woningen	en	niet-agrarische	bedrijven.
Het	nieuwe	bestemmingsplan	‘Buitengebied	2017’	kent	hoofdzake-
lijk	een	conserverend	karakter	ten	opzichte	van	het	bestemmingsplan	
‘Buitengebied	2008’	De	bepalingen	uit	de	Verordening	ruimte	2014	
zijn	opgenomen.	Daarnaast	zijn	de	regelingen	voor	Landgoed	Broek-
sche	Erven	en	de	Opwettense	Watermolen	opgenomen	in	dit	plan.	
Daarnaast	zijn	er	regelingen	in	dit	plan	opgenomen	voor	Landgoed	
Soeterbeek	en	de	Hooidonksche	Watermolen.

terinzagelegging
Het	 voorontwerpbestemmingsplan	 ‘Buitengebied	 2017’	 ligt	 met	
ingang	van	18	november	2016	gedurende	zes	weken	voor	een	ieder	
ter	inzage	op	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.
Het	plan	is	ook	raadpleegbaar	via	de	landelijk	site:	www.ruimtelij-
keplannen.nl
Het	 voorontwerpbestemmingsplan	 kan	 rechtstreeks	 worden	 ge-
raadpleegd	via	de	volgende	link:	
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=nl.im-
ro.0820.bpbuitengebied-b001

reactie
Binnen	de	termijn	van	terinzagelegging	kan	een	ieder	schriftelijk	of	
mondeling	een	(inspraak)	reactie	naar	voren	brengen.	Een	schrifte-
lijke	reactie	dient	te	worden	gericht	aan	burgemeester	en	wethouders	
van	Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	

Een	reactie	kan	ook	mondeling	worden	ingediend	bij	de	heer	A.	Ras	
van	de	afdeling	Ontwikkeling	(telefoonnummer	040-2631545).
Daarnaast	is	het	ook	mogelijk	om	online	een	reactie	te	geven.	Hier-
voor	kunt	u	gebruik	maken	van	de	volgende	link:
http://rho.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=
43627b38e55d4c4181b9ad8267b1fc65

inloopavond
Op	donderdag	15	december	2016	wordt	er	een	inloopavond	geor-
ganiseerd	 in	 de	 commissiekamer	 van	 het	 gemeentehuis,	 Jan	 van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	avond	start	om	19.00	en	duurt	tot	
22.00	uur.

ontwErpbEschikkinG omGEvinGs-
vErGunninG miliEu staD van GErwEn 3b
	Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	hebben	van	maatschap	
A.I.M.	Donkers	en	A.M.G.	Donkers-Derks,	Nieuwe	Dijk	1,	5674	PD	
te	Nuenen	een	aanvraag	voor	een	vergunning	ingevolge	de	Wet	al-
gemene	bepalingen	omgevingsrecht	ontvangen.	De	aanvraag	betreft	
een	omgevingsvergunning	beperkte	milieu	toets	voor	het	wijzigen	
van	de	bestaande	inrichting	en	het	verrichten	van	handelingen	met	
gevolgen	voor	beschermende	natuurgebieden	vanuit	de	inrichting	
gelegen	aan	de	Stad	van	Gerwen	3B	te	Nuenen.	

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 maken	 bekend	 dat	 zij	
voornemens	zijn	in	het	kader	van	de	Wet	algemene	bepalingen	om-
gevingsrecht	de	vergunning	voor	de	aanvraag	te	verlenen.
De	aanvraag,	de	ontwerpbeschikking	en	de	bijbehorende	stukken	
liggen	vanaf	17	november	2016	tot	en	met	29	december	2016	ter	
inzage. 

Een	 ieder	kan	 tot	 en	met	29	december	2016	 ten	aanzien	 van	de	
ontwerpbeschikking	schriftelijk	of	mondeling	zienswijzen	inbrengen	
bij	 Omgevingsdienst	 Zuidoost	 Brabant,	 Postbus	 8035,	 5601	 KA	
Eindhoven.	Voor	het	mondeling	inbrengen	van	zienswijzen	bestaat	
binnen	deze	periode	de	mogelijkheid	tot	het	houden	van	een	hoor-
zitting.	Een	verzoek	daartoe	dient	binnen	drie	weken	na	begindatum	
van	de	ter	inzage	legging	bij	Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant	te	
worden ingediend.

De	aanvraag,	de	ontwerpbeschikking	en	de	bijbehorende	stukken	
zijn	in	te	zien	na	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	van	Schijn-
veltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	van	8.30	
uur	tot	12.30	uur	en	op	woensdagmiddag	van	14.30	tot	18.00	uur.	
Voor	vragen	en	of	opmerkingen	over	de	ter	inzage	liggende	stukken	
kunt	u	contact	opnemen	met	de	heer	J.	Aarts	van	de	Omgevings-
dienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	369	0413.

Belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	hebben	ingebracht,	kunnen	
later	beroep	instellen	tegen	de	definitieve	beschikking.

Aan	deze	procedure	is	het	kenmerk	met	nr.	HZ_WABO-2015-2780	
gekoppeld.	U	dient	bij	correspondentie	dit	kenmerk	te	vermelden.	

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

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

Dokter Lieveld vertelt...

Recent onderzoek:    
Acupunctuur effectief bij chronische pijn
Acupunctuur heeft tot een jaar na het einde van een behandelreeks nog ef-
fect bij tal van chronische pijnklachten. een groot wetenschappelijk onder-
zoek van engelse, Amerikaanse en Duitse artsen en onderzoekers wijst dit 
(opnieuw) uit. 17 oktober jl. publiceerde het gerenommeerde medische vak-
blad Pain de resultaten van deze studie: een meta-analyse. De onderzochte 
chronische aandoeningen waren: artrose in de knie, lage rugpijn, nek- en 
schouderpijn, hoofdpijn en migraine.

Over deze studie berichtte ik u al in 
mijn vorige column. Toen besprak ik 
reuma met u, want artrose, ook die in 
de knie, is een bepaalde vorm van 
reuma. Vandaag wil ik het met u heb-
ben over lage rugpijn aan de hand 
van een ervaring van een patiënt. 

Mevrouw Hermans (gefingeerde 
naam) had veel pijn aan haar lage 
rug en rechterknie. Ze kon bijna niet 
meer lopen. De orthopedisch chi-
rurg dacht dat er iets mis was met de 
meniscus in haar knie. Tijdens een 
kijkoperatie zou die dan bijgeknipt 
of verwijderd worden.
vOp aanraden van een vriendin wilde 
mevrouw Hermans eerst nog even bij 
mij langs komen, voor een second 
opinion. Door een eerdere eigen erva-
ring vroeg de vriendin zich namelijk af 
of mevrouw Hermans echt wel een 
knieprobleem had. Of dat er iets an-
ders aan de hand was. 

Het vermoeden van de vriendin bleek 
gegrond. Met de knie was niks mis. 
Wel stond het bekken van mevrouw 
Hermans behoorlijk uit het lood. Die 
scheefstand veroorzaakte de pijnen. 
Veel mensen, ook mevrouw Hermans, 
weten niet dat ze een bekkenscheef-
stand hebben. Toch kan deze ernstige 
pijn veroorzaken: in rug, nek, schou-
ders, armen en/of benen. Ook kan er 
hoofdpijn door ontstaan. 

Meestal heb ik slechts zes tot acht be-
handelingen nodig om lage rugpijn 
effectief te behandelen. Of deze nu 
door een bekkenscheeftand veroor-
zaakt wordt of door een ander pro-
bleem. Hiervoor gebruik ik klassieke 
acupunctuur: met superdunne, pijn-
loze naaldjes. Daarnaast zet ik acu-
pressuur in: met zachte druk van mijn 
handen behandel ik bepaalde acu-
punctuurpunten. (Dat is géén kraken). 
Na acht behandelingen (wekelijks een 
behandeling) stond het bekken van 
mevrouw Hermans weer goed. De 
lage rugpijn en de knieklachten wa-
ren over. Gelukkig was een operatie 
niet nodig.

Allerzielenconcert ‘Lux Aeterna’ boven verwachting
Door Nannie van den eijnden

Dirigent Tom Suters kijkt blij en trots terug op het allerzielenconcert, het 
ging boven verwachting. “ik had de lat hoog gelegd en dat doe ik bewust, 
zodat iedereen beseft: ‘oh, je moet er iets voor doen’. Het moet wel haalbaar 
zijn, want er is beperkte tijd om de muziek in te studeren.”

Tom maakt bewust twee programma’s, 
een met toegankelijke klassieke mu-
ziek voor koorleden met weinig erva-

ring en een met wat moeilijkere stuk-
ken om de meer ervaren zangers een 
uitdaging te bieden. Zo ontstaat een 
goede balans en kan hij snel resultaat 
behalen met muziek die mooi is om te 
zingen en die geschikt is voor een gele-
genheidsorkest om te spelen. 

“Er is niets zo leuk als samen zingen, dat 
doet écht wat met mensen” vertelt hij 
lachend. “Het hele proces dat we door-
maken is zeker net zo leuk, er is niet al-
leen werk aan de winkel, maar het is ook 
een sociale aangelegenheid.” Er is een 
vaste kern van zangers ontstaan die elk 
jaar terug komt, maar zijn doel is om zo-
veel mogelijk mensen bij elkaar aan het 
zingen te krijgen. “Het is dan aan mij 
om eruit te halen wat erin zit.”

Dirigeren, twee kanten
Voor Tom heeft dirigeren twee heel 
leuke kanten: “Je kunt mensen wat le-
ren (80% van zingen is ademtechniek!) 
en je kunt de stukken naar je eigen idee 
voor het voetlicht brengen. Er is geen 
waarheid in de muziek, het gaat om de 
interpretatie en wat muziek met je 
doet.” Hij ziet vooral beelden bij mu-
ziek en wil de emotie die erin zit over-
brengen. Hoe? “Dát is nou juist de 
kunst, om anderen duidelijk te maken: 
zó bedoel ik het.” In het dirigeren kan 
hij zijn enthousiasme en didactische 
kwaliteiten kwijt. Tom heeft altijd do-
cent willen worden in zijn oorspronke-
lijke vakgebied (elektrotechniek en 
computers) en vindt het leuk om voor 
een groep te staan. 

een jaar onderweg
Een programma samenstellen duurt een 
jaar. “Er komt veel bij kijken; het moet 
een uur en een kwartier duren, er moet 
een stuk ‘à cappella’ in zitten, het moet 
geschikt zijn voor een orkest, het moet 
te doen zijn voor de twee koren, het 
moet bij elkaar passen rond een thema 
en het moet betaalbaar zijn.” Spotify is 
een belangrijke inspiratiebron van ‘gou-

we ouwe’ en nieuw gecomponeerde 
koormuziek. “Er wordt nog steeds heel 
mooie koormuziek geschreven” vindt 
hij, “ik hou van dat soort muziek.”

Alles nieuw, wens uitgekomen
Vorig jaar speelde een bestaand sym-
fonieorkest mee dat al op elkaar was 
ingespeeld. Dit jaar bestond het orkest 
uit musici die projecten doen. Dan is 
alles nieuw. “Met het orkest hadden we 
veel minder repetities dan met de twee 
koren. Iedereen heeft echt heel hard 
gewerkt!” Zaterdagavond voelde ieder-
een: dit kan beter. En dat gebeurde ook 
in het tweede concert op zondag: alles 
viel op zijn plek! “De akoestiek was an-
ders, iedereen kon elkaar beter horen. 
Na 5 maten wist ik al: dit gaat goed. 
Het ging vanzelf en dan wordt het zo’n 
concert dat je bijblijft. Hoe ik het me 
had voorgesteld is precies uitgeko-
men.” Wat Tom het meeste heeft ge-
raakt is het saamhorigheidsgevoel en 
het gevoel dat zijn herinneringsmu-
ziek iets heeft gedaan met mensen, 
hen ‘rijker’ heeft gemaakt.



 PUZZELHOEKWeek 46

7 2 3 6
1 3

4
9 7

5 4 6 2
7 8 6

5 6 3 9 4
6 9 4 1 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 vezelproduct 6 siersteen 11 ruwe tekening 12 haasten 
14 vleesgerecht 16 metaal 18 Engels bier 19 pl. in Iran 22 vreemde munt 
23 Ned. omroep 25 selenium 26 anno domini 27 voederbak 28 ineens 
30 gewoonlijk 32 Chinese munt 33 circa 35 Europese vrouw 38 tamelijk 
42 huidaandoening 44 cum notis 45 voegwoord 46 insect 48 zangstem 
49 schouwburg 52 roeipen 53 succes 55 speelhuis 57 inkeer 59 alpenhut 
60 afgesloten stand 61 gespannen.

Verticaal: 1 spits 2 in het algemeen 3 wijnsoort 4 getuigschrift 5 de lezer heil 
6 slee 7 erbarmen 8 vrouwelijk dier 9 autokeuring (afk.) 10 deficit 
11 rustteken 13 wreed heerser 14 talent 15 per expresse 17 speelgoed 
20 kledingstuk 21 computergeheugen 24 laan 27 Russisch heerser 
29 nageslacht 31 elektrocardiogram 34 ongeschonden 35 verblijf 36 ent 
37 een zekere 38 keurig 39 pseudo 40 speels 41 Europese hoofdstad 
43 golfstok 47 veerbrug 49 bloeiwijze 50 als volgt 51 vreemd 54 bid (Latijn) 
56 bladgroente 58 pers. vnw. 59 cum suis.

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

S A S R O L M O P S H E M

T A N D K E B A B L E N A

R I O J A E T S I M K E R

I R D I P E E M S M

E C S E N G A S M O

M O N A R C H C O M P L O T

C O L A I E E R

H O U V A S T P S A L T E R

I N O N S M U D S E

N S N O R M E T Z C

D I N G O E L I O R G I E

E D E L S C A L A K A R N

R A K B L U N D E R N A T

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

Oplossingen wk 45
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

SCHEERKWAST

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.

ADRES
AFZIENBAAR
ANALFABEET
BARSOI
BLITS
BROOD
CURVE
EIERWARMER
ETAGE
FLEUR
GILDE
GRASLAND
KLEVERIG
LIEFHEBBER
MECANICIEN
OCELOT
ONBEGONNEN
ORCHIS
POINTER
RELATIE
RINGWEG
SIROOP
SOPJE
TEDER
TOPSPORT
TREDE
ZOLEN

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

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 44, Dhr/Mw. S. Vanherf, Nuenen.

365 dagen
per  jaar  van

8 00u  tot  20 00u

geopend
dus  ook  op  zon   en  feestdagen     vrijdag  tot  21 00u
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Wilt u eens een keer echt lekker slapen? 

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Verstuurd vanaf mijn iPad

Boos
Door Elwien Bibbe

En toen begon het beeldscherm te knipperen. En ik was net zo lekker bezig met 
een fotoalbum. Het is bijna af. Nog even de puntjes op de i. Teksten controleren, 
heel belangrijk, want er zit altijd wel ergens een fout. Foto's uitlijnen.... of mis-
schien toch nog ergens een foto zwartwit maken.... de leuke fase. Het kiezen tus-
sen veel te veel foto's zit erop. Nou ja, ik ben cool, een reset lost de problemen 
meestal wel op, maar toen mijn pc het leven liet en het vervolgens al knipperend 
weer oppakte, groeide de irritatie. Nog een keer. Mijn pc defribileert. Bedenk ik. 
Nog een keer. En ik word boos. 
Eerst een beetje op mijzelf omdat ik iets aan de instellingen van de muis veran-
derd had en dat had ik natuurlijk niet moeten doen... mijn schuld. En toen werd ik 
nog bozer, want het ligt natuurlijk helemaal niet aan mij. Het ligt aan het ding, en 
ik heb hem de rug toegekeerd en de hele middag laten knipperen.

Ik ben zelden boos. Maar het vaakst toch wel op de pc. Mijn echtgenoot lost de 
problemen altijd op. Pc's zijn nooit Elwienproof. En ook mijn nieuwe niet. Het 
herstel kostte heel veel uurtjes. Zelfs de veilige modus was tussen het geknipper 
door bijna onbereikbaar. Maar na een dagje kon ik weer verder met een wellis-
waar zo goed als maagdelijk bureaublad voor mijn neus. Maar het kan altijd erger. 
We houden het op een software probleem. En ik begin met het opnieuw inrichten 
van mijn desktop.
Een dag later is het weer raak, maar al googelend ontdekken we meer gebruikers 
met hetzelfde probleem. Het is een Windows update waarin mijn grafische kaart 
zich verslikt. Nee, het ligt dus niet aan mij, mijn boosheid verandert in een triom-
fantelijk zelfingenomenheid. En die automatische Windows update, die staat nu 
uit. Even een half jaartje wachten totdat Windows zijn zaakjes weer op orde heeft.

Swingende gipsy jazzavond  
in sfeervolle de Stam Gerwen
 
De Sicilian Gypsy Swing Night in ‘concert’-café de Stam in Gerwen is inder-
daad een swingende jazzavond geworden. Gastheer gipsygitarist Paulus 
Schäfer nam een nieuwe gitaar in ontvangst en liet de concertgangers ge-
nieten van zijn virtuoze gitaarspel. De twee aangekondigde Siciliaanse mu-
zikanten Carlo Butera (gitaar) en Rares Morarescu (viool) verzorgden samen 
met Gerwenaren Paulus en Noah Schäfer (op staande bas) maandag 14 no-
vember een avondconcert in het sfeervol ingerichte café de Stam.
 

Veldrijder Niels Verbruggen 
uit Nuenen tweede    
bij regionaal kampioenschap 
De 18-jarige Niels Verbruggen uit Nuenen reed afgelopen zaterdag de Grote 
Prijs van Brabant, een internationale veldrit op het terrein van het Autotron 
in Rosmalen. Winnaar werd profrenner Mathieu van der Poel, die uit de start 
solo wegreed en magistraal de overwinning voor zich opeiste. 

Alle vier de muzikanten speelden met 
passie en het publiek trakteerden het 
kwartet veelvuldig met applaus. Verras-
send waren de gastoptredens van trom-
bonist Rob Keeris uit Eindhoven en 
saxofonist Jacco van Santen uit Nuenen. 
Dus drie enthousiaste muzikanten uit 
onze gemeente op één podium. Topvio-
list Rares Morarescu bracht ook enkele 
chansons ten gehore. Het slotakkoord 
was voor zanger Roberto Schäfer, die 

muzikaal begeleid door het kwartet, een 
traditioneel sintilied vertolkte. Voor 
meer informatie 
over optredens 
van de Sintimu-
zikanten Paulus 
en Noah Schä-
fer uit Gerwen, 
zie 
www.
sintimusic.nl

Op het podium in de Stam v.l.n.r. saxofonist Jacco van Santen, Noah Schäfer, Carlo Butera, 
Paulus Schäfer en Rares Morarescu (foto Cees van Keulen)

Nuenenaar Niels Verbruggen is veldrij-
der bij de categorie beloften en kwam 
op de 37ste plaats over de meet bij deze 
Grote Prijs. Mathieu van der Poel is 
een wereldklasbak bij de zware disci-
pline veldrijden. Niels Verbruggen 
steekt pas sinds kort zijn neus het ven-
ster bij het veldrijden. En toch behaal-
de de man uit Nuenen al een mooi re-
sultaat. Hij greep de eervolle tweede 
plek bij het regionaal kampioenschap, 
achter winnaar Bjorn van der Heijden 
uit Schaijk.

Dit kampioenschap is een week eerder 
verreden op zondag 6 november in het 
Limburgse Schweiberg-Mechelen. 

Niels Verbruggen is een van de drie 
wielrenners van het Wielercafé dat 
dinsdag 29 november is in café de 
Stam. Belangstellenden zijn welkom 
en hebben gratis toegang. 

Wielercafé met Wim Daniëls en Jan 
Peeters Het wielercafé wordt georgani-
seerd door de Nuenense Wielervrien-
den (NWV) met als gespreksleider de 
bekende wielerspeaker Jan Peeters. 
Taalvirtuoos Wim Daniëls zal een in-
kijk geven in het wielrennen van toen 
en nu.  De drie gasten uit de wielerwe-
reld zijn: Piet Rooijakkers, Henrie Ma-
tje en Niels Verbruggen. Piet Rooijak-
kers (Gerwen) is de eerste profrenner 
en eerste Tourrenner uit onze gemeen-
te. Henrie Maatje uit Nuenen was een 
vaste podiumklant in de jaren 80 en 90 
als wegrenner bij de Nederlandse Wie-
lerbond (NWB). En Niels Verbruggen 
is de Nuenense belofte bij het veldrij-
den.  Jan Peeters en Wim Daniëls staan 
garant voor mooie verhalen en gezel-
ligheid. Het eerste Wielercafé van de 
Nuenense Wielervrienden is in café de 
Stam in Gerwen, dinsdag 29 november 
en begint om 20.00 uur.

Fotobijschrift Nuenenaar Niels Verbruggen in actie tijdens de Grote Prijs van Brabant….
(foto Cees van Keulen) 

Heiderschoor 26, 5731 RG Mierlo | www.gulbergen.nl

WELKOM bij Golfclub 
De Gulbergen
Boven op het ‘Dak van Brabant’, op 
Landgoed De Gulbergen ligt Golfclub 
De Gulbergen. Een golfclub die ruim 
26 jaar bestaat, meer dan 1100 leden 
telt en volledig draait op vrijwilligers. 
Een zeer laagdrempelige club. Ieder-
een kan er lid worden, er is geen bal-
lotage en er is geen wachtlijst.

Zevenentwintig holes
De golfbaan van Golfclub De Gulber-
gen, bestaat uit twee banen van elk ne-
gen holes, samen goed voor zo’n ruim 
zes kilometer wandelen (of rijden). 
Een betere lichaamsbeweging kun je je 
haast niet wensen. Daarnaast bevindt 
zich aan de andere kant van de heuvel 
nog een baan van negen holes; de ‘Old 
Course’. Een vlakkere baan, bedoeld 
voor diegenen die wat meer moeite 
hebben met het glooiende terrein.

Introductiecursus
Golf is een spelletje dat gespeeld wordt 
met meerdere personen, in teamver-
band dus, zowel recreatief als bij wed-
strijden. Het is met recht een verbroe-
derende sport. En misschien heb je wel 
zin om een keer een balletje te komen 
slaan op deze prachtige baan, dan ben 
je van harte welkom. Stap gerust eens 
binnen bij Golfclub De Gulbergen om 
te ontdekken wat die gezonde, gezellige 
en uitdagende sport voor jou kan bete-
kenen. Dat kan zeker ook als je een 
nieuwkomer op de baan bent. Dan 
heeft de Golfclub zelfs een aantrekke-
lijke introductiecursus, want voor 
slechts € 299,- leer je alle basistechnie-
ken, de spelregels en de etiquette van 
het golf. Als je besluit om daarna lid van 
de vereniging te worden, kun je te allen 
tijde heerlijk genieten van het prachtige 
spel, de mooie baan en het fraaie res-
taurant ‘De Hooghe Bergh’, dat naast de 
baan gelegen is. Voor meer informatie: 
www.golfdegulbergen.nl

Een skon Carnaval,
mé een ‘nuchter’ boereverstand.

www.banbouw.nl

De Ir. Noordhofprijs wordt dit 
jaar uitgereikt bij BAN Bouw
Oud Philips directeur ir. Noordhof heeft in 1986 privé een groot bedrag ge-
schonken aan de Stichting Bevordering Vakmanschap. Met dat geld moest 
er aandacht komen voor de vakman of vakvrouw die uitblinkt op zijn vakge-
bied in de metaal, bouw en mechatronica/overige vakmanschappen in het 
technische domein in de regio Zuidoost-Brabant.

Nu jaren later is de Ir. Noordhofprijs 
uitgegroeid tot een zeer felbegeerde 
prijs op de werkvloer bij werknemers 
bij met name bouw- en metaalbedrij-
ven. Maar ook mensen met bijzondere 
beroepen, zoals een glasblazer, een ac-
cordeonbouwer of wever hebben op 
het podium gestaan.
Op 24 nov. staan 28 vakmannen en 
vakvrouwen op het podium als geno-
mineerde voor de ir. Noordhofprijs, de 
prijs voor de beste vakman/vakvrouw 
in de regio Zuidoost-Brabant. Dit jaar 
is Ban Bouw, Collseweg 23 in Nuenen 
gastheer van deze editie.

Genomineerden
De genomineerden van dit jaar zijn 
werkzaam in de bouw, metaal, me-
chatronica en overige vakmanschap-
pen bij de volgende bedrijven: AAE 
B.V., Adriaans Aannemersbedrijf B.V., 
Ban Bouw B.V., BKB Precision, Bosch 
Rexroth B.V., BurgtBouw B.V., DAF 
Trucks N.V., van Eck Trappen en Ko-
zijnen, Engie Services Zuid, Franke 
Nederland B.V., Machinefabriek Ge-
brs. Frencken B.V., Groenen Bouw & 

Onderhoud, Inno Metaal, A. Jansen 
B.V., Nedschroef Helmond B.V., Ne-
ways Advanced Applications, NTS 
Mechatronics, Philips Health Tech, 
Philips Innovation Services, Aanne-
mersbedrijf van Rijswijck B.V., SMF 
Tools B.V., VDL Bus & Coach, VDL 
ETG Projects, VDL Gereedschapma-
kerij, VDL GL Precision, VDL Kunst-
stoffen, VDL Lasindustrie.
Ze zijn voorgedragen door collega’s die 
vinden dat ze uitblinken in vakman-
schap en collegialiteit. 

Junior Vaktalent
Naast de Ir. Noordhofprijs zal ook de 
Junior Vaktalentprijs 2016 worden uit-
gereikt als motivatieprijs aan de meest 
veelbelovende MBO-student die een 
opleiding combineert met werken in 
de praktijk. Studenten van het Summa 
College en van het ROC Ter AA zijn 
genomineerd. Meer informatie is te le-
zen op: www.irnoordhofprijs.nl

Een kleine 50 personen waren op de 
uitnodiging afgekomen waaronder 
veel W70ers, raadsleden uit Son en 
Breugel en enkele belangstellenden.
Roland van Pareren presenteerde een 
aantal foto’s van Oud Nuenen namens 
de Heemkundekring.
De Special Guest was verhinderd maar 
werd zoals hij zei, vervangen door 
Fons Linders. Hij was gebeld door Van 
de Donk die hem vroeg voor hem in de 
plaats wat te vertellen. Hij zei voor-
zichtig te zijn met een huwelijk. Als je 
weet wat daar op rijmt moet je heel 
goed nadenken. Hij informeerde bij 
W70 of er voor hem ook ‘iets lekkers 
klaar lag na afloop’. Hij eindigde met de 
kreet: “Willen jullie meer of minder 
partijen in de raad”. Het antwoord 
bleef onduidelijk.

Weinig belangstelling   
voor discussieavond W70
Door Gerrit van Ginkel

Op dinsdag 8 november hield W70 een discussieavond in Het Klooster met 
als onderwerp de bestuurlijke toekomst van de Gemeente Nuenen c.a.
De opkomst bevestigde weer eens hoe ver de inwoners zich van de Nuenen-
se politiek verwijderd hebben.

De visie van W70 op de bestuurlijke 
toekomst bracht niets nieuws en de 
mogelijkheid op die visie te reageren 
was wel erg lauw door het weinige pu-
bliek. Er kwam nog wel uit dat de lan-
delijke politieke partijen iets hadden 
tegen de lokale partijen. Wilmar van 
Groen Links bracht nog in dat bij het 
coalitieakkoord was overeengekomen 
dat Nuenen zelfstandig moest blijven. 
“Een fusie is in het belang van de pro-
vincie want zij zien Eindhoven als het 
grote gevaar voor afscheiding van de 
provincie”, was ook een kreet die op-
getekend werd. 

Twee vertegenwoordigers van plaatse-
lijke partijen uit Son en Breugel gin-
gen voor de zelfstandigheid van hun 
dorp.

Wielersport

Cultuur Overdag - 
film ‘Suite Française’ 
Op donderdag 24 november wordt in 
Het Klooster de film ‘Suite Française’ 
vertoond. Het is een Engelstalig, ro-
mantisch drama uit 2014. De film is 
gebaseerd op de gelijknamige roman 
van Irène Némirovsky, waarvan het 
handgeschreven manuscript pas 56 
jaar nadat Irène werd afgevoerd naar 
Auschwitz werd ontdekt door haar 
dochters en alsnog werd uitgegeven.

Het verhaal gaat over Lucille Angelier. 
Haar man vertrekt bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog naar het 
front. Ze blijft achter met haar schoon-
moeder en brengt haar tijd door met 
pianospelen. Als ze verplicht worden 
de Duitse officier Bruno te huisvesten, 
die in zijn vroegere burgerleven com-
ponist blijkt geweest te zijn, voelt ze 
zich al vlug tot de man aangetrokken.
De film begint om 10.30 uur; de foyer is 
open vanaf 10.00 uur. Toegangsprijs 
voor de film (inclusief een kopje thee of 
koffie) is € 6,50. Kaartjes zijn te koop aan 
de receptie van Het Klooster, iedere 
werkdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Alle informatie over de film en kaart-
verkoop vindt u op de website: https://
cultuuroverdag.wordpress.com Infor-
matie over Cultuur Overdag vindt u 
ook via www.facebook.com/cultuur-
overdag
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Nuenens Popkoor Parkstreet 
3e plaats op Popkorendag 
Het Nuenense popkoor Parkstreet heeft afgelopen zaterdag op de Popko-
rendag in Tilburg de 3e plaats weten te behalen. Het was voor de tweede 
keer dat Parkstreet aan deze door Zanggroep Kwint in Tilburg georganiseer-
de popkorendag deelnam.

Is het beleid of is er over nagedacht?
Aan bovenstaande uitspraak, die ik in de voorbije jaren regelmatig van vakgenoten moest 
horen, moest ik denken toen ik vorige week de begrotingsdiscussies in de gemeenteraad 
van Nuenen volgde.
Eén van de fracties in de gemeenteraad constateerde met blijdschap dat de Onroerend 
Zaak Belasting omlaag gaat. Bij nadere beschouwing van de cijfers blijkt dat in 2017 een 
lager bedrag van € 57.000 begroot wordt voor de totale OZB dan in 2016. 
Een grove benadering leert echter dat bovenstaand bedrag betekent dat per inwoner € 2,55 
minder OZB betaald gaat worden. Dit lijkt iets om trots op te zijn, maar tegelijkertijd zijn er 
partijen in de gemeenteraad die trots zijn op het feit dat veel gesubsidieerd wordt. Het in de 
begroting genoemde subsidie plafond gaat dan ook omhoog met € 166.190,--. Het grootste 
deel van de stijging komt terecht bij professionele organisaties, ook nadat meerdere vrijwil-
lige organisaties een oproep hadden gedaan om meer subsidie te krijgen.
Een goed voorbeeld is het professionele Kunstkwartier Helmond dat, door een stijging van € 
16.815, in 2017 met maar liefst € 198.190 door onze gemeente wordt gesubsidieerd. Men zou 
deze bijdrage ook kunnen vertalen met een bijdrage van € 8,83 per inwoner aan het Hel-
mondse Kunstkwartier. Nadere bestudering van de subsidiebedragen leert, dat het Kunst-
kwartier Helmond voor haar activiteiten net zoveel krijgt als alle Nuenense sportverenigin-
gen, ouderenverenigingen, fanfares, scoutings, toneel- en cultuurorganisaties bij elkaar. 
In mei 2016 is door de gemeenteraad besloten een nieuwe subsidieregeling in te voeren. 
Nadat het merendeel van de verenigingen hun aanvragen hadden ingediend en er een ex-
tra ronde voor toelichting c.q. correctie was toegestaan, bleek dat B&W een viertal extra be-
leidslijnen had doorgevoerd. Eén van deze beleidslijnen was, dat er niet meer dan € 100,- per 
deelnemer of lid wordt gesubsidieerd. Navraag of deze regel systematisch was toegepast 
bracht aan het licht dat een aantal organisaties daarvan zijn vrijgesteld, maar de regel 
waarop dat gebaseerd is moet nog (als vijfde nieuwe beleidsregel) gedefinieerd worden….. 
Kortom: tijdens het spelen van een wedstrijd worden de regels zichtbaar en onzichtbaar 
voor de betrokkenen aangepast. Ik ken geen andere organisaties waar dit toegelaten is of 
wordt geaccepteerd.
Ondanks het achteraf toepassen van nieuwe beleidsregels zijn er voorbeelden dat vrijwil-
lige organisaties, die voor gelijke activiteiten een subsidie hebben aangevraagd, wezenlijk 
verschillende bijdragen worden ontvangen. Een ander fenomeen is dat onduidelijk is of 
subsidies worden toegekend op basis van het aantal leden van een vereniging of op basis 
van het aantal deelnemers aan een activiteit. 
Kortweg: op basis van het bovenstaande kun je het bestuur van de gemeente Nuenen 
naar de toekomst alleen nog maar veel wijsheid toewensen.

R. Gilin, Refelingse Erven 114, Nuenen

Nuenens Belang pleit      
voor zelfstandig blijven van Nuenen
De provincie Noord-Brabant wil Nuenen laten fuseren met Son en Breugel. Als belangrijk-
ste reden hiervoor wordt de bestuurskracht niet toereikend genoemd om maatschappe-
lijke uitdagingen en ontwikkelingskansen nu en in de toekomst adequaat aan te pakken.
Vormt de bestuurskracht van Nuenen een goede reden voor de door de provincie voorge-
stelde gemeentelijke herindeling? Het antwoord is: nee! 
 Als oplossing voor meer bestuurskracht wil de provincie taken, bevoegdheden en midde-
len op de terreinen van wonen, werken, ruimtelijke inrichting (bijv. bestemmingsplannen 
en bedrijventerreinen) en voorzieningen (zoals sportterreinen) van Nuenen en Son, over-
dragen aan Eindhoven.
De feiten zijn van andere aard. Nuenen moest in 1998 om aan annexatie door Eindhoven 
te ontkomen in Nuenen-West 3000 woningen gaan bouwen voor Eindhoven. Nuenen 
moest daarvoor voor tientallen miljoenen aan gronden verwerven. Door de economische 
crisis van 2008 werd veel bouwgrond in een lager tempo verkocht dan voor de crisis ver-
wacht werd. Bovendien verklaarde de gemeente Eindhoven in 2015 plotseling dat zij nieu-
we bouwlocaties eerst op eigen grondgebied ging ontwikkelen. De door Eindhoven in 
1998 aan de gemeente opgelegde verplichting, speelde ineens geen rol meer. 
Eenzelfde kwestie speelde zich af met het bedrijventerrein Eeneind. Nuenen, Geldrop en 
het SRE (thans MRE) sloten een overeenkomst voor het gezamenlijk ontwikkelen van het 
bedrijventerrein Eeneind. Daar kwam niets van terecht, toen Geldrop en SRE zich eenzijdig 
terugtrokken. Ook hier moest Nuenen voor vele miljoenen gronden aankopen. Wederom 
zat Nuenen met de gebakken peren.
Nuenen heeft nu een sluitende begroting voor 2017 en een sluitende meerjarenbegroting 
2017-2020 met ruim voldoende weerstandscapaciteit en heeft hiermee bewezen dat zij 
zelfstandig alle door de gemeente Nuenen niet te beïnvloeden omstandigheden, zoals 
hiervoor beschreven, met succes heeft overwonnen. De bestuurlijke toekomst van Nuenen 
wordt niet bepaald door een van bovenaf opgelegde fusie, maar door voldoende politieke 
wil van onderaf, een lokale democratie waardig. 

Jacques Leemans Voorzitter Nuenens Belang

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

Met een overtuigend en goed uitge-
voerd optreden wist Parkstreet de jury 
opnieuw te overtuigen van haar zang- 
en performance kwaliteiten. Reeds bij 
het openingsnummer ‘Let me down 
Easy’ wist Parkstreet het publiek en de 
jury te verrassen. Via ‘Fields of Gold’, 
‘Treasure’ en ‘Oceaan’ werd toege-
werkt naar een spetterend slot met 
‘Mother Earth’ en ‘Home’. Vooral de 
soliste in Mother Earth, Astrid de Hes-
selle-Vos werd, door de jury geprezen 
voor haar gedurfde en goed uitgevoer-
de solo. De driekoppige jury compli-
menteerde Parkstreet in haar rappor-

ten voor de gevarieerde repertoire-
keuze, de kwaliteit van de zang, de 
choreografie en de interpretatie van de 
gekozen nummers. Parkstreet maakte 
een verzorgde indruk en werd om-
schreven als een fris koor met een 
energieke dirigente.
Parkstreet kan terugkijken op een ge-
slaagde Popkorendag die uiteindelijk 
gewonnen werd door popkoor PABO 
uit Helmond dat met een eveneens ge-
weldig optreden de meeste punten van 
de jury wist te behalen.
Volg Parkstreet op facebook via face-
book.com/popkoorparkstreet.

Filmvertoning over het leven 
van de Maya’s in Guatemala
Op vrijdag 18 november vertoont de Stichting Nuenen-Guatemala een film 
over het leven van de Maya’s in Guatemala. De film Ixcanul wordt vertoond 
in het parochiecentrum aan het Park 55. De voorstellingen zijn om 15.00 uur 
en om 20.00 uur. Vanaf 14.30 uur en 19.30 uur bent u welkom voor een kop 
koffie of thee. De toegangsprijs (inclusief koffie/thee) is € 6,-. 

De Boot In:   
De nieuwe productie 
van muziektheater 
Priamore
Het Nuenense Muziektheater Pria-
more viert dit jaar zijn 20-jarig jubi-
leum! En het wordt groots gevierd 
met een nieuwe productie genaamd 
‘De Boot In’. De jubileumvoorstelling 
vindt plaats a.s. donderdag, 24 no-
vember om 20.00 uur in Het Klooster 
in Nuenen. 

De Boot In: Een sjeik met zijn harem, 
een rijke Rus met zijn vrouw, een aan-
staande bruid met familie en haar niet 
al te betrouwbare verloofde, een gou-
den echtpaar en een pastoor. Ze gaan 
de boot in, letterlijk of figuurlijk. Ga 
mee met deze Rijncruise en geniet on-
derweg van meer of minder bekende 
liederen. Wij wensen u een goede reis 
en een behouden vaart ! 

En, er zijn nog enkele kaartjes verkrijg-
baar voor € 11,- dat is inclusief een 
pauzedrankje.
Bel naar Mientje Jaspers, 040-2832029 
of Nettie Gramser, 040-2831571.

Ixcanul
De speelfilm Ixcanul (‘vulkaan’ in Maya-
taal) gaat over het 17-jarig Mayameisje 
María dat op een koffieplantage aan de 
voet van de vulkaan woont. Ze dreigt te 
worden uitgehuwelijkt aan de voorman 
van de plantage, maar María droomt 
van een bestaan ver voorbij de kraters 
en het rotsachtige landbouwlandschap. 
Ze heeft meer interesse in leeftijdsge-
noot Pepe en zijn dromen over Ameri-
ka. Als María haar leven in eigen hand 
probeert te nemen, heeft dat conse-
quenties. 
Ixcanul geeft een goede inkijk in het 
leven van de Maya’s in Guatemala. Re-
gisseur Jayro Bustamante kent de ge-
sloten Maya-gemeenschappen niet 
van binnen, maar wel van dichtbij. Hij 
groeide op in de hooglanden en verge-
zelde als kind zijn moeder op haar me-
dische voorlichtingscampagnes. Die 
vertrouwdheid met het onderwerp 
valt aan de film af te lezen. 
Voortdurend betuigt Bustamente re-
spect voor de werkelijkheid van de 
Mayabevolking. Verfrissend is ook dat 
het verhaal gebracht is vanuit een niet-
westers, maar Guatemalteeks oog-
punt. De meeste acteurs zijn door 
Bustamante letterlijk van de lokale 
markt geplukt, zonder enige ervaring. 
Dit resulteert in een geweldige authen-
ticiteit en kwetsbaarheid van de ac-
teurs. 

Opbrengst voor Mayavrouwen
Al enkele jaren steunt de Stichting Nue-
nen-Guatemala onderwijsprojecten aan 
Mayavrouwen die nooit de gelegenheid 
hebben gehad om naar school te gaan. 
Hoe belangrijk onderwijs is wordt dui-
delijk in de uitspraak van één van de 
vrouwen: “Wij zijn ontwaakt. Wij zijn 

onze angst kwijtgeraakt. Angst om te 
praten, om een mening te hebben, om 
een rol te spelen in het leven van onze 
gemeenschappen. Dankzij deze oplei-
ding hebben wij meer respect ontvan-
gen en is er meer gelijkheid gekomen 
tussen mannen en vrouwen. Ze geven 
ons de plek die ons toekomt”.
De opbrengst van de film komt geheel 
ten goede aan dit project. 

Onderwijs aan Mayavrouwen, een Nue-
nens project in Tucurù, GuatemalA. 
[foto: Stichting Nuenen-Guatemala] 

Schilderen als 
Picasso?
WLG organiseert voor de jeugd van 9 
tot 12 jaar een creatieve schildermid-
dag. Ze gaan een kubistisch land-
schap maken net als de kunstenaars 
Pablo Picasso of Juan Gris. 

Zij goochelden met ruimte en vormen 
en zij laten de wereld van verschillende 
gezichtspunten zien; en ze werkten met 
licht en donker, je kan het zien als een 
lappendeken. Dat wordt ook tijdens de-
ze bijeenkomst gedaan. Daarna wordt 
het schilderwerk aan stroken geknipt 
en anders neergelegd en opgeplakt. Zo 
ontstaat een heel nieuw kunstwerk.
Je zult jezelf verrassen en zien dat je 
meer kunt dan je denkt!
De bijeenkomst vindt plaats in den Heu-
vel te Gerwen, op maandag 21 novem-
ber. De start is om half 4 en de deelne-
mers zullen tot 5 uur bezig zijn. Voor 
deelname wordt een kleine vergoeding 
gevraagd van € 2,- voor materiaalkosten. 
Kinderen die willen deelnemen, kunnen 
zich daarvoor tot en met 18 november 
aanmelden bij werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com of op de site: 
http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. Bellen kan ook 06 41102625.
Het Digitale Dorpsplein Gerwen biedt 
een overzicht van alle andere activitei-
ten en diensten van WLG; maar ook 
over andere activiteiten die in Gerwen 
plaatsvinden, kunt u daar informatie 
vinden. Wilt u het u gemakkelijk ma-
ken en op tijd op de hoogte zijn van 
aanstaande activiteiten, schrijf u dan 
in voor de nieuwsbrief.

BOA Infoavond:  
de apotheker
Donderdag 24 november zal er weer 
een informatie-avond plaatsvinden 
in de Dassenburcht, Jacob Cats-
straat 1-3, georganiseerd door de 
BOA. Deze avond begint om 19.30 
uur en wordt verzorgd door apothe-
ker Dhr. Camiel Wammes van Apo-
theek aan de Berg.

Deze avond zal Dhr. Wammes uitleg 
geven over de werkzaamheden van de 
apotheker. Hij heeft veel meer werk-
zaamheden dan alleen aan de balie uit-
leggen waarom u goedkopere medicij-
nen krijgt en waarom deze regelmatig 
van uiterlijk veranderen. Enkele van de 
belangrijkste taken van de apotheker 
zijn het bewaken of afgeleverde medi-
cijnen zonder problemen en risico’s 
door de patiënt gebruikt kunnen wor-
den, informatie geven over bijwerkin-
gen en controleren of medicijnen met 
elkaar matchen. Een apotheker heeft 
heel veel kennis over heel veel en Ca-
miel Wammes zal daarover gaan ver-
tellen op deze informatie-avond.
Info over deze avond via: secretariaat@
boa-nuenen.nl of via Loes Karremans, 
voorzitter BOA, tel 040-2833163.

Geslaagde 
wijnproeverij voor 
Inloophuis De Eik
 
Op vrijdag 4 november organiseer-
de Lions Club Nuenen weer haar 
jaarlijkse wijnproeverij in samen-
werking met Van Eyck Wijnkelders 
uit Helmond. 

De opbrengst van deze proeverij gaat 
naar Inloophuis De Eik, een ontmoe-
tingsplek voor kankerpatiënten, hun 
vrienden en familie. Het inloophuis 
staat open voor een moment van rust, 
een gesprek bij een kopje koffie, of een 
gesprek met lotgenoten.
In de Raadszaal in Het Klooster proef-
den meer dan 100 deelnemers heerlijke 
Franse, Italiaanse en Spaanse wijnen. En 
aan de hand van de concepten smaakge-
halte, mondgevoel en smaaktype werd 
stilgestaan bij hoe wijnen en spijzen het 
beste gecombineerd kunnen worden. 
Na deze workshop werd er volop wijn 
besteld om de eigen wijnvoorraad aan te 
vullen en tegelijkertijd het goede doel te 
steunen. Aan het eind van de wijnproe-
verij werd de wijnbar geopend waar de 
geproefde wijnen werden geschonken 
voorzien van een heerlijk hapje. 
De opbrengst van de wijnproeverij zal 
door Inloophuis De Eik worden ge-
bruikt voor een luisterend oor, infor-
matie en allerlei activiteiten in een 
warme en gastvrije sfeer.
www.lionsnuenen.nl

Eenzaamheid is van ons allemaal
Een veertigtal vrijwilligers uit de activiteitengroepen van de Nuenense KBO 
Afdeling, de Parochie Heilig Kruis en andere verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten kwam afgelopen 
vrijdagmorgen bijeen in de Gerwense pastorie om zich gezamenlijk te ver-
diepen in het onderwerp ‘eenzaamheid’.

Pastoor Hans Vossenaar en KBO be-
stuurslid Wim van Ree namen de orga-
nisatie en de inhoudelijke voorbereiding 
voor hun rekening van deze thema-och-
tend, die plaatsvond in het verlengde 
van de landelijke Week tegen de Een-
zaamheid. Wellicht tegen de verwach-
ting van sommige deelnemers in be-
stond deze bijeenkomst, vooral door de 
vaak humoristische en lichtvoetige be-
nadering van het item eenzaamheid 
door inleider Hans Vossenaar, niet al-
leen maar uit zwaarmoedige en sombere 
verkenningen, maar viel er geregeld ook 
nog wat te lachen. Mogelijk is humor en 
wat zelfrelativering al een stukje van de 
oplossing, zo liet Vossenaar ons merken.
Eenzaamheid is geen specifieke erva-
ring van ouderen, maar het risico erop 
is in deze groep wel wat groter. Gezond-
heid laat je in de steek, je partner valt 
weg, kinderen zijn de deur uit, je moet 
steeds meer inleveren op je zelfstandig-
heid. Toch blijf je in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk en ben je voor een be-
langrijk deel zelf de sleutel om een-

zaamheid op latere leeftijd te beperken. 
Dingen als je durven openen naar de an-
der, je kwetsbaarheid en onvolmaakthe-
den willen delen, over de schroom om 
hulp te vragen en te aanvaarden heen 
stappen, maken de kans op isolement 
en dreigende vervreemding van je om-
geving belangrijk kleiner. “Niet perfecte 
mensen zijn vaak gelukkiger dan per-
fecte mensen”, aldus pastoor Vossenaar, 
“want niet perfecte mensen hebben an-
dere mensen nodig en perfecte mensen 
niet.” Isolement ligt dan op de loer.
Eenzaamheid. We kennen het allemaal 
en op iedere leeftijd. Het bestaan er-
van ontkennen helpt je niet. Maar lijdt 
er niet alleen maar aan, ga er liever 
doorheen, dan valt met moeilijke mo-
menten in je leven om te gaan. Ont-
moeten en delen zijn sleutelbegrippen 
om eenzaamheid een draaglijke plek te 
geven. Verenigingen en organisaties 
die ontmoeting en contact tussen 
mensen in allerlei activiteiten bevor-
deren zijn van groot belang om dat iso-
lement van mensen te doorbreken. 
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Een of twee huis-aan huis-kranten? 
Vorige week schreef Frank van de Poel een stuk(je) over Rond de Linde in relatie tot de Nue-
nense Krant : over het verleden, heden en de toekomst van beiden. Daarin schreef hij zó 
suggestief en negatief over Rond de Linde dat ik het niet kan laten daar op te reageren. 

Ik ga nu niet reageren op al die punten, want dan verlaag ik me naar zijn manier van 
schrijven, neen ik gun ieder zijn mening en smaak en die mogen van mij zeker verschillend 
zijn. Er zijn mensen die houden van een dagblad zoals bv. de Telegraaf. Juist vanwege zijn 
opmaak, verhouding tekst-illustraties, grootte van letters enz. enz. Anderen hebben veel 
liever dagblad Trouw met hele pagina’s met vrijwel uitsluitend tekst. Kortom : er zijn vele 
smaken en dus vele soorten kranten, tijdschriften enz. enz. En dus ook 2 totaal verschil-
lende weekbladen in Nuenen en wat is daar nu mis mee.??? Naar mijn idee helemaal niks. 
Dus laat ze maar mooi alle twee blijven en elkaar lekker uitdagen in hun beider kwaliteit 
met alle verschillen van dien. 

Tenslotte toch 2 puntjes: 
·  Dat er bij bepaalde supermarkten wel ‘ns geen Nuenense kranten liggen en tegelijk wel 

stapels Rond de Linde kan ook te maken hebben met de kwaliteit van de bezorging. Ik 
weet dat niet, maar…het zou kunnen…..!! 

·  Frank van de Poel wekt in zijn tekst de indruk dat de Nuenense Krant veel ‘dikker’ is. Die 
indruk HAD ik ook en na een discussie onlangs hier in huis met een familielid heb ik ver-
volgens beide uitgaven van week 44 genomen en van beide exemplaren het precieze 
aantal cm² uitgerekend, omdat de pagina’s van verschillende omvang zijn. En wat 
schetst mijn verbazing : de Nuenense Krant was groter inderdaad, maar veel minder dan 
we dachten, nl. nog geen 18%. 

Maar ook hierbij geldt : het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit! 

Jos Renders De Hal 6 Nuenen.

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

Ingezonden brieven

Gezien in Neunen....?
 
En alle borden consequent fout …... 
(Foto M. van Leest)

Soort van Trump uit Schafrath
In ‘De Nuenense Krant’ (10 november) lees ik het betoog van trumper Frank van de Poel, 
waarin hij concludeert dat het blad ‘Rond de Linde’ beter kan stoppen met verschijnen. 
Twee weekbladen in Nuenen is een te veel. Citaat, doelend op ‘Rond de Linde’ : “Wie stopt 
op het moment dat de creatieve bezieling op is, die haalt geen bakzeil, maar geeft blijk 
van werkelijkheidszin en karakter.”
De schrijvende trumper heeft in café Schafrath pilsje drinkend, kritiek op ‘Rond de Linde’ 
opgepikt en slaat fulminerend, als een ware aspirant USA-president onzinnige taal uit.
De bloedeigen Nuenense ‘Rond de Linde’ is bijna 60 jaar geleden met plaatselijke midden-
standers als risicodragers verschenen. Het is niet altijd makkelijk geweest om met afne-
mende advertentie-inkomsten het blad toch bij ieder op de deurmat te krijgen. Maar al-
tijd, iedere week (ook tijdens de stille vakantieperioden) is dat toch gelukt.
‘De Nuenense Krant’ is een uitgave van de Belgische Persgroep (tot 2015 Wegener NL). De-
ze persgroep bezit o.a. AD, Volkskrant, ED, Parool, Trouw en heeft inmiddels vele kleine 
weekbladen overgenomen, c.q. in moeilijkheden gebracht. Dat laatste is niet zo moeilijk, 
gezien het groot kapitaal van Persgroep.
 
Tweetal kritische opmerkingen van de trumper:
Berichten niet plaatsen, inkorten zonder opgave van reden. Opdat ieder bericht geplaatst 
kan worden, dienen sommige ingekort te worden. Beperkte bladruimte laat niet altijd toe 
om eerdere inhouden te herhalen.
Rubrieken en lay-out worden door ‘Rond de Linde’ gekopieerd. Evenzeer onzin, zoals trum-
periaans gesteld: alle moslims het land uit.
 
Tweetal opmerkingen mijnerzijds:
Vreemde zaak, dat genoemde schrijver actief is als columnist van ‘De Nuenense Krant’ en 
artikel geplaatst is met suggestie dat het een ingezonden mededeling is.
Mijn ingezonden mededeling is aangeboden aan ‘Rond de Linde’ en ‘De Nuenense Krant’.

 
Wil Vermeulen, Refeling 44

Voormalig hoofdredacteur van ‘Rond de Linde’

Bart in de Knop: 
Fernando Lewis
Op 27 november nodigt Bart de Win 
sessiekoning Fernando Lewis uit om 
muzikaal te sparren in De Knop. Fer-
nando's expressieve, ietwat hese 
soulstem zal centraal staan. Met gi-
taar en piano als begeleiding zullen 
hij en Bart pop-, blues en soullied-
jes ten gehore brengen. 

Fernando Lewis is een veelzijdige zan-
ger en gitarist. Hij speelt in talloze 
bands en is al jarenlang een bekende 
verschijning op allerlei podia in Neder-
land, en sinds kort ook op tv als huisgi-
tarist in Ziggo Sport. Toch ziet hij kans 
om in Breda drie dagen per week jong 
talent te coachen in de muziekschool. 
Daarnaast organiseert hij per jaar tien-
tallen sessies waarin hij een team 
vormt met de crême de la crême van de 
Nederlandse jazz- en popscene.

27 november 16.00 uur, ’t Rozenknop-
je, Hoogstraat 59 Eindhoven.
Toegang is gratis. Na afloop kunt u 
voor € 12,50 een heerlijk diner krijgen. 
Fernando Lewis: gitaar, zang
Bart de Win: toetsen, zang

Hee doede mee, de Nuenese dorpsquiz 
De 3e editie van Hee Doede Mee zorgde ook dit jaar weer voor een feestelijke 
avond. 125 teams hadden op zaterdag 5 november gestreden om de welbe-
geerde 1e plaats. Op diverse locaties hadden zich groepen mensen verza-
meld om mee te doen met de al voor het 3e jaar terugkerende dorpsquiz. 

De vaststellingsovereenkomst
Steeds vaker wordt ervoor gekozen om een arbeidsovereenkomst middels 
een vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) te beëindigen. Hierbij doet de 
werkgever aan de werknemer een voorstel, waarmee de werknemer, even-
tueel na onderhandeling, akkoord gaat. 

Advocatuur

Vereist hierbij is dat de overeenkomst 
schriftelijk moet worden aangegaan. 
De werknemer krijgt, na onderteke-
ning van de VSO, op grond van lid 2 
van artikel 670b van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek dan alsnog twee 
weken de tijd om middels een schrifte-
lijke verklaring de VSO te ontbinden. 
Indien de VSO aan bepaalde vereisten 
voldoet, wordt de werknemer niet ver-
wijtbaar werkloos en behoudt deze 
diens eventuele recht op een WW-uit-
kering van het UWV-werkbedrijf. Zo 
is het onder meer vereist dat de VSO 
een bepaling bevat welke inhoudt dat 
de werkgever het initiatief tot beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst 
heeft genomen en dat de werknemer 
hier vervolgens op is ingegaan. Ook 
dient de VSO een bepaling te bevatten 
die inhoudt dat de werknemer geen 
verwijt treft en dat er geen dringende 
redenen aanwezig zijn voor de beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst. 
Doorgaans wordt als reden voor de 
beëindiging een neutrale grond aange-
voerd als ‘een verschil van inzicht’ of 
iets vergelijkbaars.
De VSO is een belangrijke overeen-
komst waarin zoveel mogelijk afspra-
ken gemaakt dienen te worden, onder 

meer om eventuele problemen met be-
trekking tot een WW-uitkering te 
voorkomen. Ook kunnen er in de VSO 
afspraken gemaakt worden over even-
tueel resterende vakantiedagen, vrij-
stelling van werk en een transitiever-
goeding. Gezien de complexiteit van 
de VSO is het raadzaam om altijd con-
tact op te nemen met een arbeids-
rechtspecialist voordat u een VSO 
aanbiedt, dan wel als werknemer on-
dertekent. 
Heeft u zelf te maken met bovenstaan-
de situatie, of heeft u andere proble-
men van arbeidsrechtelijke aard? 
Neemt u dan vrijblijvend contact op 
met Lamers Tielemans Advocaten 
voor meer informatie. Stuur hiervoor 
een e-mail naar max@lamerstiele-
mans.nl of bel met 0499-748 000. Ook 
indien u andere juridische vragen 
heeft, kunt u met ons contact opne-
men. Wij staan u graag bij!

Uitgekeken werd naar de prijsuitrei-
king en vele deelnemers waren afgelo-
pen zaterdag naar de Collse Hoeve ge-
komen voor de uitslag. Het werd een 
groot feest. De fantastische band Lijn 7 
en Coen van Moorsel voerden de span-
ning op en verdeeld over de hele avond 
werden steeds enkele uitslagen bekend 
gemaakt beginnend bij nummer 125 en 
eindigend bij de nummer 1!

De winnaar Hee Doede Mee 2016 is 
geworden
1. The Porn Horns and the Sticky Chicks
Vervolgens:
2. Witteweutwel
3. Boschhoeve Bastards
4. Family Swinkels uit Haps
5. Coolen & Co
Voor de volledige uitslag zie:
www.heedoedemee.nl
 

 Boekpresentatie 
‘De spiegel van 
Hirudine’
De negende bundel van de Nuenen-
se Catharina Boer ‘De spiegel van 
Hirudine’, bevat veel nieuwe poézie 
en legt door herschikking van de 
beste teksten nu ten volle de nadruk 
op haar belangrijkste thema’s: le-
ven, liefde en dood; het belang van 
mythes; en de natuur en historie van 
zowel bezochte landen als van de 
provincie Utrecht waar Catharina 
Boer is geboren.

De presentatie vindt plaats in De 12 
Ambachten, Slotlaan 249 (ingang Ja-
gerlaan) te Zeist. Het programma be-
gint om 14.00 uur. Mocht u niet bij de 
presentatie aanwezig kunnen zijn en 
toch het boek willen hebben, dan 
wordt u verzocht € 20,00 plus € 3,95 
portokosten = € 23,95 te storten op 
bankrekening: NL94 INGB 0655 6289 
91 ten name van Poëzie-uitgeverij 
WEL te Bergen op Zoom. Uw exem-
plaar wordt dan snel opgestuurd.
Catharina Boer; ‘De Spiegel van Hi-
rundine’; 120 pagina’s; Poëzie-uitgeve-
rij WEL; Bergen op Zoom; 2016; ISBN: 
90 6230 100 2; NUR: 306; € 20,00.

Opnieuw een uitverkocht 
sponsordiner voor Doctors   
for Mozambique in Pezzaz
Woensdag 9 november werd alweer de elfde versie van het sponsordiner 
voor Doctors for Mozambique gehouden. Een diner dat twee keer per jaar 
plaatsvindt in Restaurant Pezzaz aan de Beekstraat in Nuenen. Stipt om 
18.00 uur stroomde Restaurant Pezzaz vol met gasten, die na een woord van 
welkom door Pauline van Empel, voorzitter van de Stichting, genoten van 
een heerlijk vier gangen diner, twee bijpassende wijnen en van een zeer ge-
zellig samenzijn.

Doctors for Mozambique organiseert 
in samenwerking met Andreas en San-
dra Vorstermans van restaurant Pezzaz 
twee keer per jaar een sponsordiner. 
Hiermee wordt geld ingezameld voor 
het verwezenlijken van de doelstelling 
van ‘de Doctors’; studiebeurzen ver-
strekken aan zeer kansarme studenten 

in Mozambique. Deze studenten kun-
nen met deze beurs hun droom verwe-
zenlijken arts te worden en hun steentje 
bij te dragen aan het verbeteren van de 
gezondheidszorg in dit erg arme land.
‘Het diner’ biedt plaats aan ongeveer 
70 gasten, die tijdens deze avond ge-
nieten van de culinaire hoogstandjes 
van Andreas Vorstermans en zijn 
team. Sandra zorgt ervoor dat de be-
diening door het bestuur op rolletjes 
loopt en dat de avond een waar feestje 
wordt. Zo ook weer deze elfde versie. 
Alle gasten waren het er over eens; het 
was weer fantastisch! Het eten was 
heerlijk, de bediening geweldig en het 
geld dat de stichting inzamelt, komt op 
een hele goede plaats terecht. Op-
nieuw voor herhaling vatbaar dus. Kijk 
voor informatie over het werk van 
Doctors for Mozambique Stichting: 
www.doctorsformozambique.org

Maak je sterk tegen MS

MS Collecteweek 
21-26 november
Van 21 t/m 26 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de lan-
delijke huis-aan-huiscollecte. Ieder 
jaar gaan er weer duizenden collec-
tanten met een collectebus langs de 
deur om geld in te zamelen voor 
mensen met Multiple Sclerose (MS). 

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. Samen maken we 
ons sterk tegen MS!

Foto LAVfotografie

 
Nieuwe fontein aan de Europalaan.. ..
(Foto Frank van Welie)
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DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

Voor de merken: Actium, 
Centrum, Da, Dagravit, 

Davitamon, Roter en Supradyn

Denk ook alvast aan uw Sinterklaas- of Kerstaankopen

MULTIVITAMINE 

ACTIE
25% directe kassakorting 

25%
korting*

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

Multifocale bril
met onzichtbaar leesgedeelte

Compleet

Compleet

Geldig t/m 26 nov. 2016 
met actiescode 977405

Geldig t/m 26 nov. 2016 
met actiescode 658760

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

Eerste prinses      
in Dwersklippelgat een feit
2 november 2016 gaat de geschiedenisboeken in. Dwèrsklippelgat heeft 
zijn eerste prinses gekregen bij de jeugdcarnaval. Prinses Marjolein, adju-
dant Lars en hofdame Roos zijn de kartrekkers bij de jeugd van De Dwers-
klippels de komende carnaval. 

Basisschool De Wentelwiek levert hier-
mee dit jaar het prinselijke jeugdtrio.  
In 1965 werd Kees van den Heuvel in 
Nuenen de eerste jeugdprins. Prinses 
Marjolein is hiermee onze 53ste 
kartrekker op rij. In 1966 gingen de 
Narrekappen uit Gerwen ons binnen de 
Gemeente Nuenen, Gerwen & Neder-
wetten voor met Mieke van Kemenade 
als 1ste prinses. Afgelopen zaterdag 
werd in Het Klooster te Nuenen direct 

duidelijk dat prinses Marjolein met 
haar charme tezamen met haar adju-
dant en hofdame het publiek voor zich 
gaan winnen. De ingetogenheid waar-
mee ze achter de microfoon haar ‘man-
netje’ stond was hartveroverend. Dat de 
organisatie van de Jeugdcarnaval Nue-
nen hiermee haar nek uitsteekt met de 
aanstelling van onze eerste jeugdprin-
ses verdient een groot compliment. 
Carnaval 2.0 kan niet mooier beginnen. 

Zusterverenigingen
Ook Gerwen krijgt binnenkort z’n 
nieuwe jeugdprins(es) en Nederwet-
ten en de Road van Zatterdag kregen 
afgelopen weekend nieuwe hooghe-
den. Nederwetten valt wederom op 
door hun prachtige kostuums en groot 
enthousiasme. De Prins van de Road 
van Zatterdag heeft laten zien over 
veel humor te beschikken. Met hun te-
nue in Beierse/Oostenrijkse sferen 
zijn ze vernieuwend en stralen ze veel 
plezier uit. 

Club111
Naast de afzonderlijke carnavalsver-
enigingen bestaat er in Nuenen ook 
Club111. Een mooi initiatief wat zich 
bezighoudt om overkoepelend in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten carna-
valsactiviteiten te stimuleren en on-
dersteunen. Deze week vindt er over-
leg plaats tussen Club111 en alle 
carnavalsverenigingen binnen de Ge-
meente. Om te bespreken waar we de 
afzonderlijke evenementen met elkaar 
kunnen verbeteren. Als Dwèrsklippels 
zijn we ons er van bewust, dat we het 
SAMEN moeten doen. We hebben ie-
dereen nodig om met elkaar stappen in 
de juiste richting te maken. We zullen 
daarom ook spoedig met alle horeca 
rondom het park in gesprek gaan. Zij 
verrichten fantastisch werk in mis-
schien wel hun drukste week van het 
jaar. Echter denken we door krachten-
bundeling meer met elkaar te kunnen 
bereiken. Ook hier geldt weer dat we 
het alleen met állen kunnen bereiken.

HeeDoeDeMee
De afgelopen week was de dorpsquiz 
en het eindfeest van HeeDoeDeMee 
in Nuenen. Een mooi en succesvol ini-
tiatief van 6 inwoners uit onze Ge-

meente. Naar het schijnt 125 teams en 
3000 deelnemers. En met een overdui-
delijke lijn naar de carnaval. Het team 
wat als 2e eindigde kon z’n prijs die 
avond niet ophalen. Zij hebben een 
grote verbondenheid met De Wetters 
uit Nederwetten en waren daardoor 
diezelfde avond bij de Prinswissel al-
daar. Het team dat als 1ste eindigde 
mocht 500 Euro schenken aan een 
goed doel. Ze hebben dat geschonken 
aan ‘Buiten Carnaval Nuenen’. Dit be-
tekent dat de organisatie van Amee-
zing op carnavalszondag in het park 
(een initiatief van blaaskapel De Klip-
peleaters uit Nuenen en OudPrins 
Henrico van den Boomen) een steun-
tje in de rug krijgt om dit geslaagde 
evenement verder uit te bouwen. 

De komende weken
Wat kunnen jullie de komende weken 
verwachten? Allereerst onze wekelijk-
se column. We houden jullie op de 
hoogte van evenementen, geschiede-
nis, leuke weetjes en……groot nieuws. 
Wat dat inhoudt laten we nog even in 
het midden. Verder zijn er meer dan 
200 vrijwilligers druk in de weer met 
de voorbereidingen van allerlei activi-
teiten. Zij verdienen een grote pluim 
voor al hun werk. Vaak besef je niet dat 
ze bijna een jaar bezig zijn om dingen 
in goede banen te leiden. Maar het is 
dankbaar werk waarop ze trots mogen 
zijn. Zijn er lezers van deze column die 
het mooi zouden vinden aan te sluiten 
bij 1 van onze werkgroepen? Mail je 
gegevens naar secretaris.dwersklip-
pels@upcmail.nl

Er zijn veel verschillende taken: jeugd-
carnaval, licht en geluid, PR en social 
media, TienerTenT, allerlei carnavalsac-
tiviteiten voor jong en oud, senioren-
carnaval en nog veel meer. Oftewel, 
voor iedereen die z’n steentje wil bijdra-
gen is er een geschikte plek. Meld je aan 
en geef je wensen door. Als je gewoon 
een goed idee hebt, mail het ons!

Krijgt CV De Dwersklippels ook een 
gróte prinses?
Het carnavalsseizoen is geopend. De 
Elfde van de Elfde bal in café Ons Dorp 
was geslaagd en druk bezocht. Het gis-
sen naar wie de 60ste nieuwe prins van 
De Dwèrsklippels wordt, is sindsdien 
in volle gang. Wordt het een prins of 
prinses? Hoe zien ze er dit jaar uit? Wie 
zijn het? Voor degene die het gemist 
hebben, de volgende hints waren terug 
te vinden op de Elfde van de Elfde bal: 
“Wij doen het op z’n fluitjes”, “Ik ben 
zeker geen aanfluiting”, “Hij heeft een 
grote fluit”, “Wij doen het op z’n boe-
renfluitjes”, “Ik ben een flierefluiter” & 
“Naar ons kun je fluiten”. Noteer 26 no-
vember in je agenda. Niet alleen om te 
zien wie het geworden is, ook om een 
mooi feestje mee te maken. 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 

Jumbo Ton Grimberg 
vanaf nu altijd open
Jumbo Ton Grimberg aan de Smidse 1 
heeft de openingstijden verruimd. De 
winkel is vanaf nu 365 dagen per jaar 
open van 08.00 tot 20.00 uur, ook op 
zon- en feestdagen. Op vrijdag kun-
nen klanten zelfs terecht tot 21.00 uur.

Ondernemer Roland Grimberg: "We 
maken het graag zo makkelijk mogelijk 
voor onze klanten en deze nieuwe ope-
ningstijden zijn duidelijk en goed te ont-
houden." Naast het boodschappen doen 
in de winkel blijft het ook mogelijk om 
online te winkelen via jumbo.com of de 
Jumbo-app. De boodschappen kunnen 
dan naar keuze afgehaald worden bij het 
Pick Up Point of thuisbezorgd worden.



Rond de Linde  Nr. 46 Donderdag 17 november  2016

Raod van Zatterdag     
gaat met prins Röller    
het carnavalsseizoen in
De Nuenense carnavalsvereniging Raod van Zatterdag heeft zondag 13 no-
vember onder grote belangstelling prins Röller en zijn vier adjudanten 
voorgesteld. Zij volgen prinses Carré en de adjudanten Sorrela, Sestra en 
Nonkel op. 

Prins Röller is in het dagelijks leven 
Jasper Kreveld. Hij woont op het Een-
eind en werkt bij Medipoint in Hel-
mond, een bedrijf gespecialiseerd in 
zorgbenodigdheden. 
Adjudant Lachen is Thijs van de Mee-
berg, woonachtig in Den Bosch en 
winnaar van het Leids Cabaretfestival 
in 2015. Hij toert momenteel met zijn 
eigen cabaretvoorstelling door Neder-
land. Adjudant Tanzen is Peter Kooij-

man. Peter is boomverzorger en woont 
in het centrum van Nuenen samen 
met adjudante Spass, Brenda Alfrink. 
Zij is grafisch ontwerpster. Ten slotte 
gaat achter adjudant Saufen Jelle van 
Berkel schuil. Hij woont en werkt sinds 
enkele jaren in Den Haag, na ruim 15 
jaar in Nuenen te hebben gewoond. 

Het motto van prins Röller en zijn ad-
judanten is ‘Jetzt geht’s los!’.

Laatste van de elf hints:   
wie wordt de 60e Prins   
Carnaval van Nuenen?
Het is alweer een week geleden dat Donald Trump de hele wereld op zijn kop 
zette. Er werd al bijna twee jaar volop gespeculeerd, maar wie had nou ge-
dacht dat hij de nieuwe president van de Verenigde Staten zou worden? Ook 
in Nuenen gonst het van de geruchten. Niet over de nieuwe president, maar 
over onze nieuwe Prins Carnaval.

De eerste zeven hints die al eerder ge-
publiceerd zijn in deze krant, hebben 
ervoor gezorgd dat er al verschillende 
namen de revue zijn gepasseerd. Nog 
iets meer dan een week en dan weten 
we of de naam van de nieuwe prins er-
tussen zat. Op 26 november zal in Het 
Klooster bekend worden gemaakt wie 
zich Prins Carnaval 2017 mag noemen 
en wie hem daarin ondersteunt of on-
dersteunen. Tot die tijd helpen we jul-
lie door nog eens vier hints te geven. 
Met in totaal elf hints, zouden jullie 
toch een heel eind moeten komen!
•	 Wij	leggen	de	lat	hoog
•	 Het	 is	 allemaal	 begonnen	 op	 een	

plein in het Oosten
•	 Wij	laten	ons	de	wet	niet	voorschijven
•	 Proost,	op	jullie	gezondheid!
•	 Driemaal	is	scheepsrecht
•	 Wij	zetten	alle	zeilen	bij
•	 Wij	staan	wekelijks	langs	de	lijn
•	 Wij	zijn	regelmatig	van	slag
•	 Terug	van	weggeweest
•	 Stop…..	en	door
•	 De	appel	valt	niet	ver	van	de	boom

Wie	aanwezig	waren	op	het	Elfde	van	
de Elfde Bal in Ons Dorp hebben een 
voorsprongetje op de rest, want ook 
daar werden kaartjes met hints rondge-
bracht. Vergezeld van roltoeters. Het 
hield de gemoederen flink bezig, en 
nog!	We	 raden	 jullie	 aan	de	komende	
week je ogen en oren nog goed open te 
houden en ook de verschillende Social 
Media kanalen in de gaten te houden. 

En we nodigen jullie natuurlijk alle-
maal uit om op 26 november naar Het 
Klooster	 te	 komen.	 Want	 na	 het	 af-
scheid van Prins Naturijn en zijn drie 
piekfijne adjudanten, die ons afgelo-
pen jaar een geweldige carnaval heb-
ben bezorgd, weten we rond de klok 
van 23.11 uur wie de 60e Prins Carna-
val gaat worden. Het gaat een knotsgek 
feest worden, dat staat vast!

Alaaf!
Prins ???

Foto LAVfotografie

44e prins met gevolg    
voor CV de Wetters!
Afgelopen zaterdag 12 november werd er allereerst op een zeer mooie en 
ludieke manier afscheid genomen van Prins Meccanico en adjudanten Man-
dero en Martello. Deze 3 mannen hebben een fantastisch en enorm enthou-
siast carnaval gevierd. Maar aan alle goede dingen komt een eind, zo ook 
voor deze kartrekkers. Jongens bedankt!

Rond de klok van elf uur werd het aar-
de donker in de zaal en verschillende 
kabouters doken in de zaal op. Nadat 
de kabouters bij het podium aangeko-
men waren, begon een sprookjesver-
teller met een mooi sprookje over een 
meisje dat al heel haar leven droomde 
om prinses te worden. Ondertussen 
kwamen er foto’s voorbij met poten-
tiele prinsessen. Maar aan het einde 
van dit verhaal bleek ook dit sprookje 
niet te bestaan. Doormiddel van lek-
kere 90’s muziek werd de spanning op-
gebouwd. Het aftellen van de laatste 43 
prinsen en prinsessen naar de 44e 
kartrekker	 voor	 CV	 de	 Wetters	 kon	
beginnen. Aan het einde van deze ont-
hulling kon het publiek nog genieten 
van een schimmen spel alvorens de 
nieuwe kartrekkers bekend werden ge-
maakt. Het doek viel en daar zijn ze 
dan; Prins Pukkie, Adjudanten Tukkie, 
Mukkie en Make-Uppie.
Met het motto; Mi dees 4 carnavals-
4ders, 4t iedereen d’n 4enveertigste 
carnaval! 

Dit alles wordt gevierd in de Residen-
tie aan de Koppel en omgedoopt tot; 
D’n Hakkûhbar.

Prins Pukkie, in het dagelijks leven 
Stefan Verhoeven, 33 jaar en getrouwd 
met Linda, samen hebben ze 2 zonen 
Quinn(4) en Kay(3). Hardlopen en 
voetbal bij VV Nederwetten zijn de 
hobby’s maar de 3e helft past hem ook 
goed.
Adjudant Tukkie, Arne Raaijmakers. 
Ook hij is een echte voetballiefhebber 
en zit regelmatig met Pukkie aan de 
bar.
Adjudant Mukkie, Christian Rovers, 
getrouwd met Marieke, 4 kinderen, 
Fenne, Timo, Mila & Luna, Belgische 
trekpaarden zijn zijn hobby. Maar ook 
als getuige belangrijk geweest voor 
Pukkie.
Adjudant Make-Uppie, Denise vd Put-
ten, relatie met Daan, nicht van Pukkie 
en knuffeltante van Kay. Ook zij is een 
graag geziene gast bij de plaatselijke 
voetbalclub.

Sjaak en Annemarie 
boerenbruidspaar van Raopersgat
 
Zaterdagavond 12 november iets na de klok van tienen heeft de Com-
missie Boerenbruiloft Raopersgat het nieuwe boerenbruidspaar 2017 
bekendgemaakt. 
 
Onder de klanken van een bekend 
deuntje uit de Efteling - dat je de hele 
avond niet meer kwijtraakte- kwam 
een vermomd gezelschap vanuit de 
zaal het podium op. Na een professio-
nele presentatie van Anja van den El-
sen met ondersteuning van beeldma-
teriaal over de vakantiebelevenissen 
van het boerenpaar, bleek uiteindelijk 
dat het boerenpaar schitterde van af-
wezigheid omdat ze op dat moment 
nog in het vliegtuig zaten op weg naar 
huis. Het zijn Sjaak Broekman en An-
nemarie Rechters uit de Vogelenzang. 
Hun getuigen, die op het podium wer-
den onthuld, zijn Manus van Loen en 
Marie Teepen. 
 
Het boerenpaar heeft als hobby berg-
beklimmen. (1e hint: ze hingen aan 
een zijden draadje).
Hun getuigen zijn in 1980 boeren-
bruidspaar geweest en de bruid volgde 
dokter van Loen als huisarts op (2e 
hint: 2e generatie). De boerin speelt 
schuiftrombone (3e hint: laat ze maar 
schuiven). De boer is deels huisman en 
deels werkt hij bij de bodemsanering 
(4e hint: hij maakt aardig schoon). De 
boer en boerin ontmoetten elkaar bij 
‘CharlesMagne’ in Nijmegen (5e hint: 
ze ontmoetten elkaar bij Karel). Zij 

zijn nu onderweg naar huis van vakan-
tie	(5e	hint:	Oost	West,	Thuis	Best	….	)
 
In januari wordt het boerenpaar onder 
toezicht van de bewoners van verzor-
gingshuis Franciscushof onderworpen 
aan een aantal beproevingen. Als zij 
die goed doorstaan, gaan de boer en 
boerin die avond verloven en op don-
derdag voor carnaval gaan zij in on-
dertrouw. 
Het onecht huwelijk wordt op maan-
dag 27 februari 2017 in de feestelijk in-
gerichte grote zaal van het Raopershuis 
aan de Grotenhof voltrokken en aan-
sluitend op ludieke wijze ingezegend. 
De bruiloftsceremonie is openbaar en 
voor iedereen gratis toegankelijk.

Gezien in    
’t Narre-gat:   
Witte rook! (6)
Aanstaande zaterdag 19 november is 
het weer zover. Het jaarlijkse prinsen-
bal van CV de Narre-Kappen staat dan 
op het programma bij carnaval min-
nend Nuenen. De tent wordt weer op-
gebouwd en ingericht, zodat we op 
zaterdagmiddag om 14:11 uur kun-
nen beginnen met de Gerwense 
Jeugd. Zij zullen afscheid nemen van 
Jeugdprins Fireball, Jeugdprinses 
Magic en Hofdame Sensation. Be-
dankt kanjers het was geweldig! Wie 
zal ze opvolgen.... kom gezellig naar 
de tent en ben getuige van de onthul-
ling van de nieuwe jeugdprins.

Ook de nieuwe hoogheden zijn klaar 
om iedereen voor te gaan en te zorgen 
voor een spetterend carnavalsjaar. Na 
een geheimzinnige periode tijdens alle 
voorbereidingen, staan ze te popelen 
om zich bekend te maken. Natuurlijk 
bedanken we Prins Teskavo en zijn ad-
judant Cafika voor de prachtige carna-
val van het afgelopen jaar. Het was ze-
ker	 zeer	 geslaagd!	 We	 beginnen	 om	
20:11 uur waarna we rond de klok van 
om 23.11 uur onze nieuwe hoogheid-/
heden van CV De Narre-Kappen aan u 
zullen	 onthullen.	 Wie	 zal	 er	 dit	 jaar	
met de scepter in handen hebben? Be-
kijk de laatste aanwijzing nog maar 
eens	kritisch.	Wie	weet	wordt	er	toch	
nog een en ander duidelijk.

11) Een sleuteloverdracht is niet nieuw.

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, stofzui-

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

6) Het getal 11 heeft een extra betekenis.
7) Hij/zij is onlangs nog in het huwe-

lijksbootje gestapt. 
8) Er is geregeld verwarring waar hij/

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

Winterbieren-
middag in   
Café Ons Dorp
Op zondagmiddag 20 november is 
het Winterbierenmiddag in Café Ons 
Dorp. Traditioneel getrouw maken 
de bockbieren eind november dan 
plaats voor hartverwarmende win-
terbieren, deze middag zijn dat vier 
verschillenden bieren van de tap. Cu-
vée du Chateau, N’ice Chouffe, Urthel 
Samaranth en Texels Noorderwind.

Live muziek
De middag zal muzikaal worden onder-
steund door Kristel & Friends. Deze 
4-mans formatie speelt semi-akoestische 
nummers van o.a. Anouk, Ilse deLange, 
U2, Janis Joplin, Alanis, Morissette,The 
Beatles, R.E.M, en Adele.

Mooi bier en goede muziek, een prima 
combinatie voor een gezellige zondag-
middag. Café Ons Dorp is zondag 
open vanaf 13.00 uur, Kristel & Friends 
zullen vanaf 15.00 uur spelen.

 

Een 4-mans formatie met semi-akoestische muziek. 
o.a Janis Joplin, Anouk, U2, The Beatles, REM,  Adele 



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

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

   
*LAST VAN ONTSIE-
R E N D E  K A L K  O F 
SCHIMMELNAGELS? 
Behandeling met FOX III 
Laser therapie. Gezonde 
nagels zonder gebruik van 
schadelijke medicijnen. 
Al na enkele maanden 
een mooi resultaat!! (mits 
thuisadviezen opgevolgd 
worden).

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

   
*Voor de kerst toch dat 
mooie jurkje aan? Met de 
CelluM6 Intergral, En-
dermologiebehandeling 
kunt u de lovehandles, ver-
slapping bij armen en benen 
en andere vetophopingen 
aanzienlijk verminderen. 
Prachtige resultaten! Bel 
voor een adviesgesprek om 
samen naar de mogelijkhe-
den te kijken.

    

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

TE HUUR: Kantoor 45 m2, 
Pinckart 46 te Nuenen. Voor-
zien van pantry, airco, led-
verlichting en vloerafwerking. 
Tevens gratis internet d.m.v. 
glasvezel. Telnr. 06-53214277.

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.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

HYPNOTHERAPIE VOOR KINDEREN 
Soms hebben kinderen ook een probleem 
zoals: adhd, bedplassen, faalangst, 
leerproblemen, gepest worden, enz. 
Dan is 
kinderhypnotherapie 
een uitkomst!
Doormiddel van hypnose kunnen we communiceren 
met het onderbewustzijn waar de oorzaak ligt 
opgeslagen, ik geef dan positieve suggesties die 
de oorzaak wegneemt, waarna het kind rustiger 
wordt en beter in het leven staat en zekerder is.

Wilt u meer weten kijk dan op onze website 
Hypnobeter.nl / kinderhypnose
Bel voor meer info 0651-334155. 
Of mail r.valk41@gmail.com

Hypnotherapist René van der Valk
Gecertificeerd lid internationale hypnose vereniging IHNR

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

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

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

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

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

VERLOREN: gouden arm-
bandje (ovaalschakeltjes wit 
en geel goud). Omgeving 
centrum/Kernkwartier. Tel. 
06-44249408

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

De dagen worden korter, 
’s nachts koelt het wat meer af 
en ’s ochtends wil je lekker in bed 
blijven liggen. 
Een ideale gelegenheid om jouw 
slaapkamer onder handen te nemen. 
Daar hoort natuurlijk ook een goede 
matras bij. Maar wat  voor de één 
een goede matras is, is dat niet 
vanzelfsprekend voor de ander. 

Auping heeft daarom een breed 
assortiment matrassen met volop 
keuze in afmeting, hardheid en 
samenstelling van materialen. 

Kom proefliggen in onze winkel en 
profiteer van 20% voordeel op alle 
(top)matrassen.

*  Deze actie loopt van 8 oktober t/m 27 november 2016. 

Zondag 20 november  
geopend 11.00 - 17.00 uur

A C T I E
LAATSTE

WEEK

WELLNESS

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

TE HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 06 - 81 34 30 17

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN  - Gevelreini-
ging - Schoorsteenrenovatie 
- Voegwerken - Impregneren. 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE 
06-23703691 / 040-2832957.
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S.C. ’t Eenoodje      
viert 33-jarig jubileum
Het komende carnavalsseizoen bestaat de Nuenense blaaskapel S.C. ’t Een-
oodje 33 jaar. De kapel is in 1983 ontstaan vanuit Showkorps O&V | Nuenen, 
destijds nog Drumfanfare Oefening en Volharding geheten, en is nog altijd 
een graag geziene gast in en buiten Nuenen.

Bevers van Rudyard Kipling 
houden een vliegwedstrijd
Afgelopen zaterdag hebben de jongste leden van scouting Rudyard Kipling 
zich weer heerlijk vermaakt. Eerst een potje boomtikkertje in het bos om 
wat energie kwijt te raken, maar daarna snel naar het beverlokaal om met 
z’n allen te oefenen met het vouwen van vliegtuigjes.

Nederwetten heeft een 
nieuwe president!
Op vrijdag 11 november vonden in Nederwetten de presidentsverkiezingen 
plaats. De locatie van de verkiezingen was het podium bij de Eenbes basis-
school Sint Jozef. Hillary Migchels en Donald Wiersma streden samen om het 
kandidaatschap. Hillary pleitte voor minder huiswerk, geen strafwerk en be-
tere leerkrachten. Donald hield een krachtige speech en riep op om niet op 
Hillary te stemmen en zei dat Nederwetten al de beste leerkrachten heeft. 
Daarna kon er gestemd worden. Het publiek riep hard dat er op Hillary ge-
stemd moest worden. Maar de uiteindelijke winnaar werd Donald Wiersma. 

Deze presidentsverkiezing was een on-
derdeel van de crea-ochtend op school. 
De leerlingen waren in groepjes ver-
deeld en konden deze vrijdagochtend 
kiezen uit een (presidents-)musical, 
kookworkshop, knutselen van een 
knikkerbaan of dromenvanger, knutse-
len met wasknijpers of een kip van stof 

maken. Samen met de hulp van leer-
krachten en veel ouders werd het een 
gezellige en creatieve ochtend, die vast 
vaker georganiseerd zullen worden nu 
Donald president is.

Bij deze dank aan de vele vrijwilligers 
voor deze leuke creatieve ochtend.

Hillary Migchels houdt haar toespraak

Nadat het iedereen was gelukt om een 
goed vliegtuigje te vouwen, kon het 
versieren beginnen. Het ene vliegtuig-
je kleurde nog mooier dan het andere. 
Na zoveel creativiteit ging een drankje 
en een kleine snack er wel in, want ie-
dereen moest zich goed voorbereiden 
op de grote wedstrijd.
Na een potje busjekruit in het bos was 
het dan zo ver. De vliegwedstrijd kon 
beginnen. Vanaf een bankje mocht ie-
dereen zijn of haar vliegtuigje het 

luchtruim insturen om te kijken welke 
het verst zou komen. Het bleef span-
nend tot het laatste vliegtuigje weer 
was geland. 

Lijkt het je ook leuk om op zaterdag 
lekker buiten bezig te zijn, te leren pio-
nieren (bouwen met hout en touw), 
veel nieuwe vrienden te maken en ben 
je vijf jaar of ouder? Kijk dan snel op 
www.rudyardkipling.nl. Iedereen is 
van harte welkom.

Ondertussen is de in het leven geroe-
pen jubileumcommissie druk bezig 
met de voorbereidingen voor een 
groots evenement om het jubileum te 
vieren met leden, oud leden, en na-

tuurlijk iedereen die van muziek en 
een pilsje houdt. Blok dus alvast 29 ja-
nuari 2017 in uw agenda en houdt de 
lokale media goed in de gaten voor 
meer informatie. Rotary is een serviceclub. De leden 

steunen op verschillende wijzen hun 
medemensen. Dit alles zonder onder-
scheid van ras, geloof of politieke 
overtuiging. Rotary is een wereld-
omvattende vriendschapsorganisatie 
met een levenshouding: dienen. 
Bij Rotary betekent dat iets van jezelf 
te willen geven. Rotary is de eerste 
serviceclub ter wereld en telt ruim 
1,2 miljoen leden wereldwijd. In 
Nuenen telt de Rotaryclub 35 leden.

www.rotary.nl/nuenen

Proficiat Pleun   
en veel succes! 

Rotary Nuenen is ontzettend trots op 
Pleun Bierbooms. Zij heeft met een 
indrukwekkende vertolking van het 
lied Million years ago van Adele de 
jury tot ontroering gebracht. In het 
Tv-programma werd het ook al ge-
noemd: Pleun was de winnares van de 
eerste Voice of Nuenen in 2014. Deze 
talentenjacht werd georganiseerd 
door Rotary Nuenen in samenwerking 
met Rabobank Dommelstreek. 
Rotary Nuenen feliciteert Pleun en 
haar familie van harte en wenst haar 
veel succes in het verdere vervolg van 
de Voice of Holland. Rotary Nuenen 
volgt met grote belangstelling haar 
ongetwijfeld succesvolle carrière.

De beste score voor Echte bakker Godfried de Vocht   
bij keuring Echte Bakkersgilde

Roomboteramandelstaaf 
krijgt 5 sterren *****
Godfried de Vocht De Echte Bakker heeft een prachtig resultaat behaald bij 
de landelijke Roomboter Amandelstavenkeuring van het EchteBakkersgil-
de. De amandelstaven van Godfried de Vocht werden door de onafhanke-
lijke vakjury als ‘uitmuntend’ beoordeeld en kregen de maximale 5 sterren. 
Hiermee zijn ze de beste van brabant!
 
Vakmanschap
Het behalen van deze sterren is geen 
vanzelfsprekendheid. Een roombo-
teramandelstaaf is een seizoensspecia-
liteit, dus geen dagelijkse routine. Ie-
der jaar in september moeten de bak-
kers van Godfried de Vocht weer de 
slag te pakken krijgen om dit product 
perfect te maken. De toekenning van 
de 5 sterren laat zien dat het ook dit 
jaar goed gelukt is.
 
Eigen signatuur
Het maken van een perfecte amandel-
staaf is een precisiewerkje. Het blader-
deeg moet veel laagjes hebben en lek-
ker krokant zijn en de amandelspijs 
moet smeuïg zijn en lekker smaken. 
Daar geeft Godfried de Vocht zijn ei-
gen signatuur mee aan dit product. 
Door toevoeging van extra amandelen 

krijgt de spijs de specifieke lekkere 
smaak die alleen bij Godfried de Vocht 
te krijgen is.
De keurmeesters hebben de roombo-
teramandelstaaf beoordeeld op kleur, 
eeteigenschappen, vulling en natuur-
lijk smaak en konden op basis van de 
cijfers de vijf sterren geven.
 
Specialiteiten verbeteren
Godfried de Vocht is aangesloten bij het 
Echte Bakkersgilde. Dit Gilde heeft pro-
ductkwaliteit hoog in het vaandel staan 
en naast de verplichte periodieke pro-
ductkeuringen organiseert het Gilde ex-
tra keuringen/competities. Het doel is 
de kwaliteit van verschillende speciali-
teiten waaronder de roomboteraman-
delstaaf, te verhogen. Echte Bakkers 
sturen hun producten in en ontvangen 
tips om verbeteringen te behalen.

Lionsclub Universitas trakteert 
basisschool De Dassenburcht 
op 500 tulpenbollen
Door Sophie Gobits-van Beek 

Omdat de wereldwijde organisatie van Lionsclubs volgend jaar 100 jaar be-
staat, hebben de Nederlandse Lionsclubs gezamenlijk een actie gestart met 
het doel geld in te zamelen voor de Stichting Het Vergeten Kind. In Nederland 
zijn ruim 38.000 kinderen tussen de 0 en 18 jaar die niet in een veilige en sta-
biele thuisomgeving opgroeien, maar noodgedwongen in een opvanglocatie 
leven. Alle Lionsclubs in Nederland samen hebben ruim een miljoen tulpen-
bollen ingekocht om per club door te verkopen voor het goede doel. De leden 
van Lionsclub Eindhoven Universitas hebben besloten hun deel van de bollen 
niet door te verkopen, maar cadeau te doen: want wie jarig is trakteert! 

Leerlingen van basisschool De Dassen-
burcht in Nuenen planten tulpenbollen ge-
schonken door Lionsclub Eindhoven Uni-
versitas in de tuin van hun school. Foto: 
Rudy Gobits

500 Tulpenbollen gingen als traktatie 
naar basisschool De Dassenburcht in 
Nuenen. De school is net begonnen 
met de herinrichting van de schooltuin 
en kan de tulpenbollen goed gebrui-
ken. 
Tijdens de ‘bollenplantochtend’ op 11 
november werden de tulpenbollen in 
de schooltuin geplant. Gelukkig regen-
de het die dag niet, maar het was wel 

koud! Alle leerlingen van heel klein tot 
groot kregen een eigen tulpenbol. 
Groep na groep kwam aan de beurt 
om de bollen te planten. Zij werden 
daarbij geholpen door enkele leer-
krachten, de concierge, ouders en le-
den van Lionsclub Eindhoven Univer-
sitas. In het voorjaar zal de schooltuin 
vol staan met kleurige tulpen door de 
kinderen zelf geplant.

Leerlingen en teamlid Stefan van basis-
school De Dassenburcht in Nuenen plan-
ten tulpenbollen geschonken door Lions-
club Eindhoven Universitas in de tuin van 
hun school. Foto: Rudy Gobits

Lezing over Monseigneur Bekkers  
bij Heemkundekring Lieshout 
In mei van dit jaar was het 50 jaar geleden dat Bisschop Bekkers overleed. 
Ook 50 jaar na zijn overlijden wordt deze bijzondere geliefde bisschop nog 
steeds op handen gedragen. Hij was een aimabele man, met een warme uit-
straling en nog steeds iemand die van zeer grote betekenis is. In het jaar 
2000 werd Bisschop Bekkers gekozen tot Katholiek van de eeuw. 

Ook Heemkundekring ’t Hof van Lies-
sent wil 2016 niet zo maar voorbij la-
ten gaan zonder aan deze bijzondere 
man aandacht te schenken. De heer 
Wim van Kreij zal op donderdag 24 
november een lezing geven over Bis-
schop Bekkers. Hij doet dit met foto’s 
en filmfragmenten. De lezing wordt 
gegeven in Zaal de Koekoek aan de 
Dorpsstraat 49 te Lieshout. Aanvang 
20.00 uur. De lezing is gratis toeganke-
lijk, ook voor niet leden van de Heem-
kundekring. Een eventuele vrijwillige 
bijdrage kan men deponeren in de bus 
die achter in de zaal staat. 

Steun mensen  
met de Ziekte   
van Huntington
Vanaf zaterdag kunnen de emballa-
gebonnen bij Albert Heijn, Park-
straat gedoneerd worden t.b.v. de 
Ziekte van Huntington.

Dit jaar is er een landelijke campagne 
gestart om 4 miljoen bij elkaar te krij-
gen voor verdere financiering van on-
derzoek naar een geneesmiddel voor 
deze vrij onbekende ziekte. Er zijn 
2000 patiënten, maar wel 10.000 gen-
dragers. Dat wil zeggen dat deze men-
sen de ziekte gaan krijgen.
Inmiddels is er ook door de media aan-
dacht aan besteed. Binnen de politiek is 
het doorgedrongen door de inzet en het 
enthousiasme van het Campagneteam.

Wij, die deze ziekte ook hebben, vragen 
u daarom uw bonnen te schenken. Wat 
voor ons en alle mensen die aan deze 
ziekte lijden een ‘groot’ geschenk zou 
kunnen betekenen. Namelijk genezing.

Adrie Somer en Ingrid Peels
doodgezwegen.nl



Rond de Linde  Nr. 46 Donderdag 17 november  2016

Kapstokken in Nuenen-Oost
Zaterdag is er stevig gewerkt door de Knotgroep van het IVN-Nuenen. 21 
bomen zijn weer kaal, tenminste op de onderste dikke stukken na. Maar de 
knotwilgen waren dan ook meer dan 4 jaar niet onderhouden dus de klus 
was erg zwaar. 

De Knotgroep lost dit op door de dikste 
takken op 1 tot 2 meter af te zagen. Op 
een ander moment, in kleiner verband, 
wordt de kettingzaag ingezet om deze 
stukken alsnog op de juiste hoogte te 
verwijderen. De wijkbewoners die hun 
waardering uitspraken voor ons werk 
waren zelf niet in staat om te helpen. 
Waarschijnlijk allen te druk met Sinter-
klaas, sporten of boodschappen doen. 
De klus is nog maar voor 50% geklaard. 

De groep gaat komende zaterdag ver-
der. Weer mag ieder de Knotgroep hel-
pen of anderszins ondersteunen. Ver-
zamelen, om 09.00 uur, op het eind van 
de Borchgreve bij het fietsbruggetje. 
Een bindende factor in de groep is dat 
er altijd koffie en soep is op de juiste 

tijd. De Knotgroep zorgt voor het ge-
reedschap, zelf stevige schoenen en 
handschoenen en mogelijk een helm. 
Voor meer informatie Knotgroep.
IVNNuenen@gmail.com of 040-
2836323.

Een muzikale middag 
met de Vrolijke Samenzang
De Vrolijke Samenzang biedt u, met medewerking van het Houts Gemengd 
Koor en het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, een gevarieerd programma 
op 20 november in Het Klooster. 

Deze drie koren zijn een paar jaar gele-
den gestart met de organisatie van een 
middag waarop men elkaar kan laten 
horen hoe er in de voorbije periode is 
gewerkt aan het repertoire. Hoeveel 
plezier/voldoening men kan beleven 
aan het zingen. Luisteren naar en pre-
senteren voor koren, koren die ook 
veel waarde hechten aan kwaliteit. Tot 
dan was dat alleen op wedstrijd niveau 
mogelijk. Dat wedstrijdelement is iets 
dat men juist niet wilde, beslist geen 
competitie. Iedere zanger kent en her-
kent de moeilijkheden die opduiken bij 
het instuderen van een nieuw lied. 
Wanneer dat dan eindelijk ten gehore 
wordt gebracht is het voor de uitvoe-
renden heel plezierig en een extra 

steun in de rug om te weten dat er door 
deskundigen naar wordt geluisterd. 
SHS heeft 4 jaar geleden in Helmond 
de eerste middag georganiseerd. In 
Mierlo-Hout zijn SHS en DVS 2 jaar 
geleden te gast geweest bij het HGK. 

Dit jaar organiseert DVS het treffen. 
Wij hopen op een volle zaal. U bent 
van harte welkom op zondagmiddag 
20 november in Het Klooster. Aanvang 
13.30 uur. In de zaal wordt u door en-
kele gastheren/dames uw zitplaatsen 
gewezen. En vol is vol. De entree is gra-
tis. U mag natuurlijk iets storten in de 
grote bus die op de balie bij de uitgang 
staat. Na afloop bent u welkom voor 
een nazit op het Rabobankplein. 

Nuenen zingt.. eerste jaargang nummer 1 !
De deuren van het Van Goghkerkje gingen op 13 november om 16.00 uur 
open en vrijwel direct kwamen de eerste bezoekers binnen. Enkele Vietna-
mezen namen met veel vreugde plaats op de achterste bank en genoten van 
het warme en sfeervol ingerichte kerkje, het regende immers! Even later 
kwamen de meeste mensen in groepjes binnen. Een lied dat te laat was aan-
gevraagd werd nog even van tevoren op de piano gespeeld…..en het drup-
pelde verder…..

Om 16.30 uur werd gestart met het 
zingen, onder begeleiding van piano 
en viool. Het thema van de aange-
vraagde liederen was: ‘Liederen op 
onze levensreis tot aan het Konink-
rijk’. Bezoekers deelden herinnerin-
gen aan liederen en de liederen wer-
den door de meeste mensen herkend. 
De bezoekers waren uit verschillende 
tradities afkomstig. Het meest recen-
te (nog onbekende) lied dat aange-

vraagd was, was het op muziek gezet-
te gedicht: ‘Ik leg de namen van mijn 
kinderen in Uw handen’. En na een ex-
tra herhaling kon een ieder het mee-
zingen.
Met veel dankbaarheid wordt op deze 
eerste bijeenkomst door ca. 40 bezoe-
kers teruggekeken. Voor de volgende 
keer op 19 februari kunnen de liede-
ren uiterlijk 1 februari aangereikt 
worden. 

Nuenense begroting         
na zeven uur goedgekeurd
Door Gerrit van Ginkel

Op 10 en 11 november werd de Nuenense begroting in de gemeenteraad 
behandeld. Het flinke boekwerk van 180 pagina’s, dat volgens wethouder 
Pernot steeds meer een eigentijdse uitstraling krijgt, geeft een overzicht 
aan van de baten en lasten in 2017 en de meerjarenprogrammabegroting 
over 2017-2020.

De algemene beschouwingen van de elf 
politieke partijen zorgen voor een lange 
zit en zijn voor die partijen extra (huis)
werk voor hun financiële specialisten.

De VVD was vol lof over de sluitende 
begroting maar niet euforisch over het 
batig saldo van ruim 35.000 Euro bij 
een begroting van bijna 77 miljoen Eu-
ro. De verlaging van 1 % OZB is gemid-
deld maar 2 à 3 Euro op jaarbasis en is 
dus een druppel op een gloeiende 
plaat. De conclusie van de VVD blijft 
dan ook dat de inwoners van Nuenen 
de pinautomaat van de gemeente Nue-
nen blijven. De hantering van de subsi-
dieverordening blijft een tombola 
door het ontbreken van duidelijke cri-
teria. Een onderzoek instellen naar een 
nieuw zwembad bij de Hongerman 
vond de VVD zeer onwenselijk.

D66 vond de begroting steeds beter 
leesbaar en ook in lijn met het coalitie-
programma. De partij vraagt aandacht 
voor de Voedselbank en de Stichting 
Leergeld. D66 vroeg naar de stand van 
zaken bij het overleg met de wethou-
der voor een nieuwe ruimte van de 
voedselbank voor de koelcellen om 
etenswaren veilig op te slaan. De on-
duidelijkheid over de subsidie was de 
partij een doorn in het oog. De stich-
ting Leergeld faciliteert dan pas als alle 
voorliggende voorzieningen zijn ge-
bruikt. In de lijst met legeskosten voor 
gastgezinnen staat Nuenen aardig in 
het bovenste deel van de ranglijst. Veel 
gemeentes vragen geen leges omdat ze 
jaarlijks een bedrag ontvangen uit het 
Gemeentefonds. D66 ondersteunt het 
Collegevoorstel om een onderzoek op 
te starten naar een groot sportcomplex 
met zwembad op het terrein van de 
Hongerman en het veld ernaast. Ten-
slotte wil D66 duidelijkheid over het 
aantal oplaadpunten voor elektrische 
auto’s om het rijden in die auto’s te sti-
muleren in het kader van de duur-
zaamheid.

Te veel aandacht voor cijfers
De SP had als kritiek dat er de laatste 
tijd teveel aandacht was geweest voor 
cijfers en te weinig voor de menselijke 
maat. In 2017 dreigt dat ook op onder-
delen te gebeuren. De partij stipte het 
gehaspel aan met de minimaregelin-
gen. De SP riep de inwoners op zich bij 

hen te melden als een aanvraag is afge-
wezen op grond van een inkomen dat 
groter is dan 110% van het sociaal mi-
nimum. De transities hebben Nuenen 
1,5 miljoen Euro opgeleverd. De partij 
pleit er voor dit geld onder te brengen 
in de post ‘algemene reserve decentra-
lisaties’ en niet zoals Nuenen deed: te-
rugstorten bij de algemene reserve.

Het CDA overzag de dingen die afge-
rond waren in het eerste deel van de 
raadsperiode. Het vroeg ook een be-
drag te reserveren van 100.000 Euro 
voor de onderzoeken en inhuur van 
externe bureaus voor de voorberei-
dingen van de nieuwe bestuurlijke 
vorm. Het CDA had graag vernomen 
of de geplande besparingsdoeleinden 
al zijn gerealiseerd met de Dienst 
Dommelvallei. Een punt van kritiek 
was de verlichting van de straten in 
Nuenen. De nachtstand doet veel 
straten veranderen in donkere stegen. 
Met de nieuwe LED verlichting kan 
een terugverdien model bereikt wor-
den op het gebied van duurzaamheid 
en lichtniveau. De 50 Euro als vergoe-
ding voor de mantelzorger in Nuenen 
is echt ondermaats in vergelijking met 
de landelijke overheid die 200 euro 
uitkeert.
De doelstelling van de WSD om in 
2017, 40 mensen aan het werk te hel-
pen moet naar boven bijgesteld wor-
den. Hier ligt ook een taak voor het 
Nuenense bedrijfsleven om hun ver-
antwoordelijkheid hierin te nemen.

Nuenens Belang constateerde een ver-
anderende rol van de gemeente binnen 
de participatiesamenleving en vroeg 
om uitgebreide informatieverstrek-
king rondom mogelijke aan/en toepas-
singen, advies op maat, ontzorgen en 
een vertrouwd lokaal aanspreekpunt. 
De eerste OZB verlaging werd met ge-
juich door Nuenens Belang ontvangen 
maar ze keken toch uit naar een verla-
ging van 10% met een dekking uit de 
algemene risicovoorzieningen. Het 
percentage huurwoningen van 24% 
gaat de goede kant op. De partij wil 
subsidie voor Het Klooster om zo veel 
mogelijk verenigingen en instellingen 
te kunnen huisvesten. Daarnaast is 
men blij met de toezegging van de wet-
houder opnieuw te kijken naar subsi-
die voor de EHBO.

Inwoners steeds meer betrokken
W70 ging in op de knopen die doorge-
hakt waren met de langlopende dossiers 
en merkte op dat inwoners steeds meer 
betrokken waren bij de gemeente.De par-
tij wil consequenties aanvaarden voor 
Het Klooster 2.0 met een nieuwe door-
start en heeft daar subsidie voor over.

De PvdA had veel vragen bij de begro-
ting en miste de transparantie.

De Combinatie zette vraagtekens bij 
de begrotingsresultaten. De duidelijk-
heid over Het Klooster was er niet net 
zoals duidelijkheid over de kosten van 
nieuw meubilair in de oude villa van 
het gemeentehuis. Dat kon voor veel 
minder dacht de Combinatie.

Lijst Pijs was vlug klaar met hun alge-
mene beschouwing: het was niet dui-
delijk, niet transparant en er waren 
twijfels aan het resultaat.

Lijst van de Boomen was niet aanwezig 
bij de begrotingsbehandeling.

9 Amendementen en 9 moties
Er werden tijdens de algemene be-
schouwingen 9 amendementen en 9 
moties ingediend. Enkele zal ik hieron-
der belichten.
Een motie ingediend door W70, SP en 
D66 over de Broekdijk om te komen tot 
een integrale aanpak waarbij opgeno-
men wordt dat het fietspad geasfalteerd 
wordt, de bomen niet gekapt mogen 
worden, het wegdek tussen Eikelkam-
pen en Hoekstraat geasfalteerd wordt 
voor geluidswering voor omwonenden, 
het behoud van de cultuurhistorische 
en ruimtelijke waarden van de Broek-
dijk en een klankbordgroep van alle be-
trokken partijen te formeren. Deze mo-
tie werd unaniem aangenomen.
Een motie ingediend door Het CDA, 
Groen Links en Nuenens Belang. De 
motie handelde over het inzetten van 
25.000 Euro voor een gecombineerd 
onderzoek naar de verbouw of nieuw-
bouw van de Hongerman met de 
nieuwbouw van een zwembad.
Ook vanuit regionaal belang moet het 
onderzoek aangestuurd worden en 
daarnaast dient financiële participatie 
nagestreefd worden. Deze motie werd 
aangenomen. Tegen waren de VVD 
(ongewenst), de PvdA (te prematuur), 
de Combinatie en Lijst Pijs.
Een amendement, ingediend door de 
Combinatie, handelde over het ter be-
schikking stellen van een bedrag van 
80.000 Euro voor vervanging van het 
meubilair in de kantoorvilla van het Ge-
meentehuis. Omdat de gemeenteraad 
zeer binnenkort een besluit gaat nemen 
over de toekomst van de gemeente is het 
nu overbodig om investeringen in de vil-
la te doen. Het amendement om geen 
middelen ter beschikking te stellen werd 
met algemene stemmen aangenomen.

Klassenbezoek groep 6 
aan Bibliotheek Dommeldal
In de maanden november en december komen (bijna) alle kinderen van 
groep 6 naar de Bieb, voor een interactief en multimediaal bezoek. In kleine 
groepjes gaan de leerlingen met de iPad op zoek naar informatie en boeken 
in de bibliotheek. 

Zo leren ze op een veilige manier vir-
tueel te shoppen, waardoor ze kennis-
maken met verschillende kinderboe-
kenschrijvers, verfilmde boeken en ge-
dichten. Met kleine opdrachtjes, leren 
de kinderen om met de iPad te zoeken 
in de digitale catalogus van de bieb, 
maar ook om het boek of de informatie 
daarna te vinden in de bibliotheek. En 
daarmee kunnen de scholieren weer 
Bieppkredietkaartjes verdienen waar-
mee ze in de BieppStore (fictief ) kun-

nen winkelen. Een leuke manier om zo 
21ste eeuwse vaardigheden op te doen. 
En om leesplezier vast te houden. 
Want leesplezier is het begin van al die 
vaardigheden die nodig zijn in onze 
kennis samenleving. Kansrijk, vin-
dingrijk, belangrijk; de Bibliotheek 
maakt je rijker!

CD Nuenens 
Mannenkoor ook 
ná a.s. vrijdag  
nog verkrijgbaar!
Aanstaande zaterdag 19 november 
wordt de CD van Het Nuenens Man-
nenkoor gepresenteerd. Deze presen-
tatie zal plaatsvinden tijdens het ‘Pie-
ter Fitters jaarconcert’. Maar ook na 
deze avond zal de CD verkrijgbaar zijn. 

De CD bestaat niet alleen uit klassieke 
werken, maar ook ‘The Rose’ van Bette 
Midler en ‘Softly as I leave you’. Dit laat-
ste nummer is, en wordt nog steeds, 
door hedendaagse artiesten gezongen. 
Beide nummers worden via radio en 
youtube.com nog steeds veelvuldig be-
luisterd. Dus als u nog op zoek bent naar 
een aardig Sinterklaas cadeau of een ca-
deau voor onder de kerstboom en de 
traditionele cadeautjes bent u beu; dan 
is deze CD een goed idee, toch? En als de 
ontvanger uw man of vriend is, helpt dit 
cadeau hem wellicht over de streep om 
lid te worden van het koor. De mannen 
hoeven niet perse uit Nuenen te komen. 
Ook nu al hebben ze koorleden woon-
achtig in Eindhoven, Geldrop en Waalre. 
Eventjes een telefoontje naar de secreta-
ris: Joep Thijssen, 040-2833689 en uw 
bestelling kan geplaatst worden.
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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 Wet-
tenseind

Miv november Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Donderdag 17 november 
09.30 uur Het Computercafé SeniorWeb: 

E-mail met Thunderbird
bibliotheek aan de Jonkheer Hugo van 

Berckellaan 18 

Donderdag 17 november
 10.00 -11.30 uur en 14.00-15.30 uur 

Workshops Rabo Bankieren App
Rabobank, Park 34-36 Nuenen

Donderdag 17 november 
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof
19.30 Open ontmoetingsavond Lets Nuenen

Weverkeshof

Vrijdag 18 november
15.00 en 20.00 uur film Ixcanul
Parochiehuis, Park 55 Nuenen

18.00 uur Sinterklaasavond Juventud
Kantine RKVV Nederwetten

Vrijdag 18 november
19.00 uur Gerwen Live 

Centrum Gerwen
20.00 uur Kienen in Lieshout

  Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 18 november
 20.15 uur Rikavond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen.
Oude Landen Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 18 november
20.30 uur Oudejaarsconference ‘Zonde(r) 

voornemens’ door Javier Guzman
Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 18 november
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

18 tot en met 20 november
Feestavond Carnavalsvereniging 

‘de Narre-Kappen’
Zaterdag 19 november

Het prinsenbal van de CV de Narre-Kappen

Zaterdag 19 november
09.00 uur IVN wilgen knotten

Nuenen, Borchgreve bij het fietsbruggetje
20.00 uur Country Dance Party 

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 19 november
20.30 uur Pieter Fitters Jaarconcert
 Het Nuenens Mannenkoor (NMK) 

Het Klooster

Zondag 20 november
23ste ‘Veldronde Tourclub Stiphout (TCS) 

HAC-kantine, C.A.V. Weg 4, Helmond. 

Zondag 20 november
37e Bavaria-veldrit ‘De Lieshoutse 

Wielrenners’. Lieshout 
11.00 uur Intocht van de Sint in Gerwen 

Intocht van de Sint in Nederwetten

Zondag 20 november
13.00 uur Winterbierenmiddag en Kristel & 

Friends. Café Ons Dorp 
13.30 uur Muzikale middag met de Vrolijke 

Samenzang. Het Klooster

Maandag 21 november
15.30 uur Schilderen als Picasso? voor 
jeugd van 9 tot 12 jaar. Den Heuvel te 

Gerwen

Zaterdag 26 november
20.11 uur Dwèrsdebuut carnavalsvereniging 

De Dwèrsklippels
 Het Klooster in Nuenen

21 november t/m  26 november
Collecte Nationaal MS fonds

Zaterdag 26 november
21.00 uur 40 UP dansavond voor singles

Laco strandbad Enodedreef 3 Nuenen

Donderdag 24 november
09.30 uur Het Computercafé SeniorWeb: 

Geluid op de PC. Bibliotheek Jonkheer Hugo 
van Berckellaan 18

Zondag 27 november
15.00 uur Lenny Kuhr, 

gekust door de eeuwigheid
Van Goghkerkje Nuenen

Donderdag 24 november
10.30 uur Cultuur Overdag: film 
‘Suite Française’. Het Klooster

19.30 uur Extra Wifi bijeenkomst OnsBra-
bantNet. Het Klooster, Park 1 in Nuenen

Zondag 27 november
Dat gaat naar Den Bosch toe…

Met Parochie Heilig Kruis Nuenen 
Bus vertrekt 10.00 uur Nederwetten, 

10.15 uur Gerwen en 10.30 uur Nuenen

Donderdag 24 november
19.30 uur BOA Informatieavond: de apothe-
ker. De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3
20.00 uur lezing over Bisschop Bekkers door 
Wim van Kreij. Zaal de Koekoek te Lieshout

Zondag 27 november
14.30 uur Nuenens Swingtime, 

trompet Harm
Langermans, zang Lidwien Bakkeren

De Watermolen van Opwetten

Donderdag 24 november
20.00 uur De Boot In: muziektheater 

Priamore. Het Klooster in Nuenen. 

Zondag 27 november
15.00-19.00 uur Rockcoverband Sabbatical 

café Ons Dorp
16.00 uur, Bart in de Knop: Fernando Lewis
’t Rozenknopje, Hoogstraat 59 Eindhoven

Vrijdag 25 november
20.30 uur RKVV Nederwetten rikavond

 Piet Renders Paviljoen

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.

Christian Science
Christian Science, de Christelijke Wetenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek was de Bijbel. In haar boek’ Weten-
schap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift’ gaf zij de volledige 
uitleg van Christian Science en de toepassing er van.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 nov.18.30 uur: viering, 
themaviering PCI, volkszang, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers. 
Zondag 20 november 11.00 uur: vie-
ring, themaviering PCI, Gregoriaans 
koor, voorgangers pastor S. Kuijpers 
en pastoraal werker J. Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 19 november 18.30 uur: 
overleden ouders Weick-Coolen; over-
leden familie Rooswinkel-van Swaaij.
Zondag 20 november 11.00 uur: Gertru-
de Smeulders-Sanders, Wout Smeulders 
en Margo Smeulders; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem-Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij-van de 
Kam; Annie Keeris-Smolders; Nell 
Schoenmakers-Bressers; Jef van Nue-
nen; Romke de Jong; overleden leden van 
het Gregoriaans koor St. Andries; over-
leden ouders Frans en Triena van Keme-
nade-van Maasakkers; Frans van Oor-
schot; overleden ouders Theo en Jo van 
Overbruggen-de Kroon; Leo Verhappen 
en overleden familie Verhappen-Aarts.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Réna Cabo, 
de Boontuyn 6, Saar Loo, Weerswinkel 5, 
Benjamin Holla en Babette Bakx uit Eind-
hoven. Wij wensen de families van harte 
proficiat en veel geluk.
Er is dit weekend een extra collecte voor 
de Parochiële Caritas Instelling (PCI).

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 20 november 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, themaviering PCI, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker J. Deckers. 

Misintenties
Piet Coolen; Kees en Anna Verhagen-
Scheepers; Riet van Mook; Jan en 
Truus van Rooij-van Lieshout; Gido 
van Rooij; Martien Timmermans; Jan-
ny Kerkhof-van Rooij; Harrie Ver-
schuuren; Johan van Acht en Helena 
van Acht-Swinkels; Gerrit en René 
Raaijmakers.

Mededeling
Aanstaande zondag, 20 november, is 
er een extra collecte voor het PCI.: de 
Parochiële Caritas Instelling. In de vie-
ring wordt hier verder aandacht aan 
besteed. Deze collecte bevelen we van 
harte bij u aan.

Beste Parochianen
De Lambertuskerk in Nederwetten 
heeft altijd een eigen kerkkoor gehad. 
Ooit was er zelfs een mannen- en een 
dameskoor, maar al lang geleden zijn 
die gefuseerd tot het huidige gemeng-
de kerkkoor. Het koor heeft, door al-
lerlei oorzaken, de laatste jaren te ma-
ken gehad met ernstige terugloop van 
het aantal zangers. Ondanks pogingen 
om nieuwe aanwas te vinden is dat niet 
gelukt. 
Helaas is het koor nu op een punt aan-
gekomen dat ze besloten heeft, hoe 
pijnlijk dat besluit ook is, om als koor 
te stoppen. Het Ceciliafeest van 20 no-
vember aanstaande, zal de laatste keer 
zijn dat het koor de viering in Neder-
wetten opluistert. Voor wie het koor 
nog een keer wil horen is dit dan ook 
een uitnodiging om volgende week om 
9.30 uur naar de viering in Nederwet-
ten te gaan en het koor, de dirigent en 
pianiste te danken voor de vele jaren 
dat ze de vieringen hebben opgeluis-
terd. 
Aan de parochie nu de uitdaging er-
voor te zorgen dat ook in de toekomst 
de vieringen in Nederwetten met eni-
ge regelmaat zullen worden opgeluis-
terd door een koor.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 20 november 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, themaviering PCI, 
voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Johannes Raijmakers en Johanna 
Rooijakkers; Petrus Raijmakers; Wil-
helmus Rooijakkers en Elisabeth Basti-
aans; Bastiaan Rooijakkers; Martje van 
Lierop-van der Maat; Christ Coolen 
en Pham Cong Khanh; Levende en 
overleden leden van het St. Caecilia-
koor (Gerwens Gemengd Koor).

 
Mededeling
A.s. zondag is er een extra collecte voor 
de Parochiële Caritas Instelling (PCI).

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 20 november, 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Deze zondag houden we een 
gedachtenisdienst voor allen, die in het 
afgelopen jaar zijn overleden. Aan de 
dienst wordt meegewerkt door vocaal 
ensemble Jubilate o.l.v. Jelle Everhar-
dus. Voor de kinderen is er nevendienst 
en in de jeugdruimte is er een jonge-
renviering. De collecte is voor het Edu-
catiefonds Vluchtelingen in Nuenen. 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
Elke dinsdag is er tussen 16.00 en 17.30 
uur een pastoraal inloopspreekuur, 
waar u een gesprek 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 kof-
fie 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 Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 17 november. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Gregorius de 
Wonderdoener, bisschop en belijder. 
Vrijdag 18 november. 07.15 uur H. 
Mis, Wijding van de basilieken van de 
H. Petrus en Paulus. 
Zaterdag 19 november. 08.30 uur H. 
Mis, H. Elisabeth, weduwe; gedachte-
nis van H. Pontianus I, paus en marte-
laar. 10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 20 november. Feest van de pa-
troonheilige van de kerk, H. Clemens. 
10.30 uur gezongen Hoogmis; gedach-
tenis van de 27ste en laatste zondag na 
Pinksteren. Parochiefeest met de 
komst van Sinterklaas en Zwarte Piet. 
Maandag 21 november. 18.30 uur H. 
Mis, Opdracht van de H. Maagd Maria.
Dinsdag 22 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Caecilia, maagd en martelares. 
Woensdag 23 november. 07.15 uur, H. 
Clemens I, paus en martelaar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

De Papenvoortse Heide 

Ik loop vaak door de Papenvoortse Heide
Het is er mooi met alle groene weide
Je loopt er heerlijk in het rond
Ik en mijn vriendje
De snuffelende hond

Uit eigen werk van

Jan Elbers
1932 – 2016 

Tot het einde toe zelfstandig, 
het leven in eigen hand houdend, 
is toch nog onverwacht rustig 
in ge slapen ons pap en opa. Met al 
zijn levenslust en wilskracht 
heeft hij deze strijd niet kunnen 
winnen. Wij zijn dankbaar voor 
alle fijne jaren die wij met hem 
mochten beleven. 

weduwnaar van 
Bep Elbers-Bersselaar † 

Angelien † en Roger
Mat en Lisette
John †
Mark en Peggy 
Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

En zijn maatjes
Nero h Jerry h

U kunt afscheid nemen van Jan op 
woensdag en donderdag van 20.00 
tot 20.45 uur in het Uitvaarthuis, 
Aardappeleterssteegje 3 te 
Nuenen.

De plechtige uitvaartdienst 
wordt gehouden op zaterdag 
19 november om 13.00 uur in de 
H. Clemenskerk Nuenen, Park te 
Nuenen. Aansluitend begeleiden 
wij hem naar zijn laatste 
rustplaats bij zijn lieve Bep op de 
begraafplaats aldaar.

11 november 2016
Correspondentieadres: 
Barisakker 106
5672 VB  Nuenen

De dienst van a.s. zondag heeft als the-
ma: Ziel en lichaam. Hierin komen o.a. 
passages uit de Bijbel aan de orde en 
bijbehorende teksten uit ‘Wetenschap 
en Gezondheid’. Rond dit thema wordt 

er naar muziek geluisterd, gebeden en 
gezongen. De dienst begint om 10.30 
uur en duurt ca. 50 min.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BtB). U bent hartelijk welkom.
 

Cultuur Overdag 
bedankt Lindespelers
Na het grote succes van hun jubileum-
theatertour ‘4 met ons mee’ medio ok-
tober speelden de Lindespelers op ver-
zoek van Cultuur Overdag op woens-
dag 9 november nogmaals de eenakters 
‘Een lichte lunch’ en ‘Wagner’. De voor-
stelling werd gespeeld in de Watermo-
len van Opwetten. Onder regie van El-
ly Dijstelbloem lieten de acteurs van 
De Lindespelers zien dat relaties tus-
sen mensen soms ingewikkelder zijn 
dan je op het eerste gezicht denkt. 
Een impressie van de bijzondere, genoeg-
lijke middag kunt u vinden op https://
cultuuroverdag.wordpress.com
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Moeilijke start tweede 
midweekteam BCL
Badminton Club Lieshout neemt dit seizoen met twee teams deel aan de 
midweekcompetitie. In de tweede poule van de vierde klasse heeft promo-
vendus BCL-M2 inmiddels in twee wedstrijden kennis gemaakt met de vier-
de klasse. Uit tegen degradant Alouette-M2 werd met 8-0 verloren en thuis 
tegen het tweede midweekteam van BC Oirschot werd nipt verloren: 3-5.

Badminton

BC Alouette-M2 - BCL-M2: 8-0
De vooruitgeschoven wedstrijd tegen 
het tweede midweekteam van BC Al-
ouette was een erg zware voor het 
Lieshoutse midweekteam. Overigens 
niet opvallend want Alouette-M2 is dit 
jaar gedegradeerd van de derde naar 
de vierde klasse, terwijl BCL-M2 de 
omgekeerde weg heeft gevolgd en ge-
promoveerd is van de vijfde naar de 
vierde klasse. In de herendubbelpartij 
verloren Jos Kluijtmans en Martijn 
Junggeburth met 21-16 en 21-10 de 
openingspartij. Ingrid Bergé en Ida 
van de Lockant deden het beter. Zij 
haalden er een derde set uit, die ze 
overigens met 21-14 verloren. Ook de 
mixpartijen werden beide in twee sets 
verloren. In de afsluitende singlepar-
tijen was de verhouding al niet anders. 
De dames konden iets beter bijblijven 
dan de heren, maar per saldo werden 
deze partijen niet binnengehaald 
waardoor de Lieshoutse badminton-
ners zonder punten weer naar huis 
konden.

BCL-M2 - BC Oirschot-M2: 3-5
Thuis tegen het tweede midweekteam 
van BC Oirschot was de verhouding 
stukken beter. Marthijn Junggeburth 
en Jos Kluijtmans begonnen meteen 
goed. Zij wonnen in drie sets de heren-
dubbelpartij. Ingrid Bergé en Ida van 
de Lockant konden dat niet nadoen. 
Zij verloren in twee sets. Ida van loc-
kant won wel, samen met Martijn 
Junggeburth de eerste mixpartij (21-
15, 21-19). Jos Kluijtmans en Ingrid 
Bergé zaten er dichtbij, maar verloren 
uiteindelijk in de derde set. In de af-
sluitende singlepartijen werd uiteinde-
lijk het verschil gemaakt. Martijn 
Junggeburth won, als eerste heer nog 
duidelijk. Jos Kluijtmans kon dat he-
laas niet na doen. Hij verloor na een 
heel spannende driesetter, waar hij in 
de tweede set vlakbij de overwinning 
was, met 21-11, 20-22 en 17-21. Ida 
van de Lockant en Ingrid Bergé kon-
den beide geen vuist maken in hun sin-
glepartijen. De Oirschotse dames wa-
ren domweg te sterk.

BCL-M2 met (vlnr.) Ida van de Lockant, Jos Kluijtmans, Martijn Junggeburth, (invalster) Ine 
Merkelbach, Ingrid Bergé en (invaller) Niels Dirven.

23ste Veldronde 
(VTT) van Stiphout 
Er bestaat helaas geen ‘Ronde van 
Stiphout’ meer, maar Tourclub Stip-
hout (TCS) organiseert op zondag 
20 november wel de 23ste editie van 
haar jaarlijkse ‘Veldronde’.

Deze tocht voor mountainbikers gaat 
over volledig uitgezette en uitgepijlde 
routes in de Stiphoutse bossen met af-
standen van 30/45 of 50 kilometer. De 
ronde loopt door de prachtige bossen 
van Stiphout, Nuenen en Laarbeek. 
Onderweg rijden de deelnemers langs 
maar liefst 14 kleine en iets grotere 
vennen en ook een venijnige korte 
klim is in het parcours opgenomen.
Op de, bij de vaste toerrijders inmid-
dels bekende, supergezellige pauze-
plaats nabij kasteel Croy is er soep, 
thee en koek voor de deelnemers. Met 
vuurkorven, hangtafels en een gezellig 
muziekje op de achtergrond zullen de 
deelnemers even kunnen bij(tanken) 
om vervolgens weer verder te gaan. Bij 
TCS staat een hoge kwaliteit van de 
tocht bovenaan. 

Vertrek en aanmelden op de dag zelf: 
tussen 08.30 en 10.00 uur. Voldoende 
parkeerruimte voor de fiets, met toe-
zicht, op het terrein. Start: HAC-kanti-
ne op Sportpark Molenven, C.A.V. 
Weg 4, Helmond. Kosten: € 5,- per 
deelnemer, NFTU-leden € 4,- per deel-
nemer. Jongeren onder 16 jaar gratis. 
Voor NFTU-leden is er een scan & go 
inschrijving met pasje. Aan de finish is 
een afspuitplaats voor de fietsen en 
voor de rijders gelegenheid om te dou-
chen. Voor het laatste en actuele 
nieuws over de ‘Veldronde’ volg ons op 
Facebook: TC Stiphout, Twitter: TCs-
tiphout en www.tcstiphout.nl

37e Bavaria-veldrit Lieshout
 
Alweer voor de 37e keer organiseert supportersclub ‘De Lieshoutse Wielren-
ners’ de Bavaria-veldrit van Lieshout. Deze staat voor zondag 20 november 
op de agenda. Een spectaculair veldritparcours met start op een weiland, 
verharde weg, bospad en door en over heuveltjes in de bossen, door een 
zandvlakte en dan de ‘Duvelsberg’ als markant punt om de deelnemers te 
bewonderen.

Wielersport

Om 15.00 uur is de start van de elite en 
beloften. Zij hebben een uur de tijd om 
uit te maken wie als winnaar deze veld-
rit op zijn naam mag schrijven. Het 
deelnemersveld is goed te noemen. 
Bjorn van der Heijden kampioen van 
het zuiden, Bart Barkhuis, Niels Ver-
bruggen, Paul Gruithuijzen, Douwe 
Verberne, Carlos Schreuder en vanuit 
België; Ingmar Uytdewilligen (winnaar 
36e editie), Jens Gys en Tijs van Aert. 
In dezelfde tijdspannen starten om 
15.02 uur de junioren categorie. Koen 
van Helvoirt is hier favoriet, maar Car-
lo van den Berg en Jarno van Esch zijn 
hier ook kanshebbers.
De eerste wedstrijd start om 11.00 uur, 
de amateurs/sportklasse gaan dan van 
start. Freek de Jong is hier de te klop-
pen man. Jordy Luisman, Mattijn 
Motshagen, Peter van den Heuvel en 
Eddy van IJzendoorn zullen het hem 
moeilijk maken.
Om 12.00 uur is de start voor de mas-
ters, de veteranen onder crossers. 
Oudste deelnemer is Theo Broere (74). 
Lambert van der Wiel is ook een van 
de oud gedienden. Micha de Vries, Mi-
chel Groenendaal, Lars Rietveld en 
Ton van Korven zijn hier favoriet.
De jongste categorie, de nieuwelingen 
starten om 13.00 uur. Favorieten zijn 
Luca van den Boom, Luke Verbrug en 
Dennis van Dijk.
De dameswedstrijd is ook opgesplitst 
in twee wedstrijden. De elite-, belofte- 
en junior- vrouwen vormen een wed-

strijd en starten om 14.00 uur. Yara 
Kastelijn, Suzanne Verhoeven, Lana 
Verberne, Aurelié Vermeir en Sylvie en 
Karlijn Swinkels zullen onder meer 
strijden om de podiumplaatsen. Kar-
lijn Swinkels is vorige maand wereld-
kampioen geworden bij de tijdrit. 
14.02 uur starten de nieuweling meis-
jes. Shirin van Anrooij, Lisa van Hel-
voirt en Fleur Nagtegaal zijn hier favo-
riet.

Al bij al ingrediënten om een leuke 
sportieve dag buiten in de natuur te 
beleven.
www.lieshoutsewielrenners.nl 

20-6 Winst tegen Maastricht 

Prima start van 
zaalcompetitie voor NKV 
Met een ruime overwinning heeft NKV 1 de eerste overwinning van het zaal-
seizoen 2016 – 2017 binnen gehaald. Afgelopen zondag 13 november is de 
wedstrijd tegen Maastricht gewonnen met 20-6. Maastricht had weinig in te 
brengen en NKV 1 heeft met plezier en goed spel de eerste 2 punten gepakt 
en staat daarmee aan kop in de 4de klasse. 

NKV komt dit jaar, na degradatie vorig 
j aar, uit in de 4de klasse en is er op ge-
brand om na dit jaar terug te keren in 
de 3de klasse zaal. In afwezigheid van 
coach Jac Hilt, waarbij Luuk Mes-
serschmidt gelukkig bereid was om de 
coaching over te nemen, stond er een 
gemotiveerd NKV 1 aan de start van 
de wedstrijd. Het eerste aanvalsvak 
opende de score en al snel stond er een 
2-0 voorsprong op het scorebord. 
NKV had vele kansen en op alle posi-
ties mogelijkheden om te scoren. Met 
goed spel en geduld werd er halverwe-
ge de eerste helft uitgelopen naar een 
6-2 voorsprong. Op sommige momen-
ten was NKV nog niet scherp genoeg 
en werd er te veel gemist, hierdoor was 
het bij rust ‘slechts’ 9-2. 
Ook na rust werd er prima spel neer-
gezet, door de vele ruimtes en kansen 

was er ook niet echt sprake van tegen-
stand. Maastricht had zich neergelegd 
bij een eerste nederlaag en scoorde 
nog een aantal knappe doelpunten. 
Beide ploegen bleven netjes en spor-
tief korfballen, waardoor NKV met 
plezier toe kon werken naar een eerste 
ruime overwinning. Waarbij er door 
iedereen gescoord werd en met name 
het vak van Dennis van Kemenade met 
13 doelpunten zeer productief was. 

Komende zaterdag wacht NKV de uit-
wedstrijd tegen Voltreffers 1 in Oos-
terhout. Ook Voltreffers 1 heeft haar 
eerste wedstrijd gewonnen, deze ploeg 
zal NKV meer tegenstand gaan bieden 
dan Maastricht 1. Een mooie test, waar 
we mede door de ruime overwinning 
tegen Maastricht 1 met vertrouwen 
naar uitkijken. 

Waterpolopupillen Nuenen-Breda 7-6 
Zaterdag 12 november speelden de Waterpolopupillen van Nuenen uit te-
gen SBC2000 EG1 Breda. Na een enthousiast en volwassen ogende warming 
up, inzwemmen en tactisch uitleg van de coach was het zover. Meteen bij 
het begin werd het duidelijk dat dit geen gemakkelijke wedstrijd zal zijn, de 
overwinning is zeker niet vanzelfsprekend. 

Nuenen begint met tactisch spel, volg-
de het schoolvoorbeeld, en maakte 
verschillende doelpogingen, maar 
werden door de keeper van Breda te-
gengehouden. Wel wist Breda 1 doel-
punt te scoren, waardoor het eerste 
partje op 1-0 eindigde.
De 2de periode bleef spannend. Het 
spel is fysiek en er gebeurde veel over-
tredingen, in eerste instantie door de 
tegenstander, maar ze wisten Nuenen 
daarin mee te trekken. De teams wa-
rennogal aan elkaar gewaagd en deze 
periode eindigt met 2-1 voor Breda.
In de pauze spraak de coach het team 
toe, wat een extra boost lijkt te geven 
aan de spelers. Ook sprak de scheids-
rechter enkele spelers van de tegen-
stander toe omtrent fysiek gedrag en 
de regels.

In deel 3 wist Nuenen 3 keer te scoren, 
helaas Breda ook. Een zware wedstrijd. 
Toch was het opvallend, hoe de team-
leden van Nuenen zich concentreerde 
en kansen bleven creëren. Eindstand 
na het 3de partje: 5-4 voor Breda.

In het laatste partje kon het alle kanten 
op maar Nuenen bleek nog energiere-
serves te hebben. Breda wist weliswaar 
nog 1 keer te scoren maar kon Nuenen 
niet meer tegenhouden. Eindstand: 
6-7 winst voor Nuenen waarvan 5 
doelpunten door Thijs Gevers en een 
heel mooi samenspel van het gehele 
team! Het was een zware strijd, de kin-
deren hebben er veel moeite voor 
moeten doen maar het was het zeker 
waard! De volgende wedstrijd is op 26 
november, uit tegen PSV EG2.

Korfbal

Waterpolo
Tennis

Gratis tennissen bij  
TV Wettenseind
tot eind 2016
Tennisvereniging Wettenseind heeft 
in 2016 veel nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Daar is de club heel 
blij mee, maar ze willen nog meer 
mensen uit de omgeving stimuleren 
om lid te worden van deze gezellige 
vereniging. Daarom hebben ze nu 
een eindejaarsaanbieding. Als je nu 
lid wordt, speel je tot eind 2016 gratis 
bij de club. Je betaalt dan € 135,- con-
tributie voor heel 2017. 

Wat mag je verwachten?
•	 Je	mag	365	dagen	per	 jaar	 tennis-

sen bij TVW
•	 Je	 wordt	 per	 direct	 lid	 en	 betaalt	

dus minder dan een tientje per 
maand

•	 Je	kunt	deelnemen	aan	alle	activi-
teiten bij TVW, zoals toernooien, 
toss-avonden, training, etc.

•	 Je	 wordt	 KNLTB-lid	 en	 kunt	 aan	
(externe) toernooien deelnemen 
en competitie spelen

Wat moet je doen?
Als je gebruik wilt maken van dit mooie 
aanbod stuur dan zo snel mogelijk een 
email naar info@tvwettenseind.nl met 
als onderwerp ‘2017 lidmaatschap’. Voor 
meer informatie over de vereniging be-
zoek de website www.tvwettenseind.nl 
of Facebook-pagina @TennisVereni-
gingWettenseind. Ze hopen je binnen-
kort te verwelkomen op het mooie park!

Vrouwen boven de 30 jaar
Fitter zijn en weer een betere conditie 
krijgen kan ook op een leuke en gezel-
lige manier. Op woensdagavond van 
20.00 tot 21.00 uur trainen wij op de 
velden van de RKSV Nuenen. Samen 
bewegen en dat met een spelelement, 
of je nu kan voetballen of niet, dat 
maakt niets uit. Het gaat om je conditie 
en het is voor de gezelligheid. Heb je 
zin om eens te komen kijken dan ben je 
van harte welkom op de woensdag-
avonden.  Wil je meer weten stuur dan 
een e-mail naar: m.j.vanhout@gmail.
com. Misschien tot woens dagavond.
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SPORT
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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 19 november
RKVVO VE1 - Nuenen VE1   .  .  .  .  . 17 .00
Zondag 20 november
Nuenen 1- Oirschot V . 1   .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 5 - Hoogeloon 2   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 8 - SBC 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Brabantia 6 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 10 - EFC 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Best Vooruit 10 - Nuenen 11   .  . 10 .00
Pusphaira 5 - Nuenen 12   .  .  .  .  .  . 12 .00
EFC VR1 - Nuenen VR3   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR1 - Top . Amst ./CTO   . 17 .00

EMK
Zaterdag 19 november 2016
EMK VE1 - Wilh . Boys VE1  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 20 november 2016
Marvilde 2 - EMK 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Brabantia 4 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 6 - Braakhuizen 7   .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 19 november 
Wodan VE - RKGSV VE   .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .30
Zondag 20 november 
Acht 8 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
N . Woensel VR1 - RKGSV VR1   .  . 12 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 19-november
VE Nederwetten - RPC  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .30
Zondag 20 november
Nederwetten 2 - RKVVO 10   .  .  . 10 .00
DVS 5 - Nederwetten 3   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Una 8 - Nederwetten 4   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Wilh . Boys Da1 - Nederw . Da1   . 10 .00

KORFBAL
NKV 
Zaterdag 19 november
NKV 3 - SDO (V) 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .20
Voltreffers 1 - NKV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .15
Zondag 20 november
Tilburg 4 - NKV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00

Z&PV Nuenen ondanks matig 
spel toch op de tweede plaats
Door de winst op zaterdagavond in Dongen van het eerste heren waterpo-
loteam van Z&PV Nuenen tegen het plaatselijke De Vennen klom Nuenen op 
naar de tweede plaats. 

Z&PV Nuenen nadert top 10
De wedstrijdzwemmers van Z&PV Nuenen hebben afgelopen weekend een 
mooie stap omhoog gezet in de landelijke competitie. Tijdens de 2e ronde 
zwommen ze in Oosterhout naar een score van 6197 punten, goed voor 
plaats 8 in de A-klasse. Daarmee stegen ze in de totaalstand van plek 13 naar 
12 en kregen ze de nummers 10 en 11 duidelijk in zicht.

Mart Vermeulen (11) had met twee doelpunten een duidelijk aandeel in de overwinning

Waterpolo

De Vennen promoveerde een jaar eer-
der dan Nuenen naar de landelijke 
competitie. Toen verloor Nuenen twee 
keer met afgetekende cijfers. Zater-
dagavond stond na een goed jaar weer 
de eerste ontmoeting tussen beide 
teams op de agenda en Nuenen had 
dus iets goed te maken. 
Ondanks dat De Vennen het eerste 
doelpunt scoorde was de eerste perio-
de met 1-3 voor Nuenen. In de tweede 
periode ging vervolgens van alles mis; 
100% kansen werden niet benut en 
halverwege de wedstrijd was het 4-4. 
De wedstrijd bleef vervolgens onge-
meen spannend omdat Nuenen niet in 
staat was goede kansen te benutten. 

Via 6-7 in de derde periode werd de 
wedstrijd met 7-9 door Nuenen toch 
nog winnend afgesloten.
Trainer Koen Gevers was zaterdag-
avond ook aanwezig en samen met de 
coaches werd de wedstrijd grondig ge-
analyseerd. Er is nog veel te doen wil 
Nuenen weer het niveau van vorig jaar 
evenaren waarin meer dan 100 doel-
punten werden gescoord. Want daar 
ligt dit seizoen duidelijk het pijnpunt. 
Het veldspel zit behoorlijk in elkaar, 
fysiek is het op orde, verdedigend geeft 
Nuenen weinig weg, snelheid is er ge-
noeg, maar net dat laatste schot tussen 
de twee palen en de lat laat te wensen 
over.

Mooie mix
Waar de grootste verbeteringen meest-
al worden geboekt bij de jongste leeftij-
den, zorgde juist de mix van progressie 
in alle leeftijden deze ronde voor een 
topscore. Tegenover de persoonlijke 
records van Floris Sonneveld (2004) 
stonden die van Wouter Sijmons en 
Frans Slaats (1993) en de verbeteringen 
van Ruud van Heerbeek (1993) en Mo-
nique Huizing (1984) werden onder-
steund door die van Pien van Lierop 
(2000) en Kyra Spierings (2003). En 
waar Lennart van Sas (2001) zich ver-
beterde, deden Pieter Pijnenburg 
(1993) en Jeroen Schelling (1997) dat 
ook. Over alle zwemmers uit 2005 tot 
1984 verdeeld, kwamen er 51 nieuwe 
toptijden op de klok, van een paar tien-
den tot meer dan 10 seconden.

Spannende strijd
Hoewel sommige toptijden vrijwel so-
lo tot stand kwamen, bijvoorbeeld bij 
Milan Meurs op de 200m rugslag, wer-
den andere fel bestreden. Zo gaven Jel-
mer North en Alexander Nijst nauwe-
lijks wat toe op de 100m vlinderslag 
met als resultaat 1.08.07 voor Jelmer 
(-2,8sec) en 1.08.75 voor Alexander 
(-3.8sec). En waar Flore Meulendijks 
op de 200m wisselslag met een pr van 
11 seconden ver voorop lag, was het 
verschil bij de aantik op de 200vrij tus-
sen Sven Kardol en Wouter slechts 
0.25 seconden.

Estafettes
Daarnaast was ook de strijd met de 
klok vaak een spannende, want met 
een puntentelling die afhankelijk is van 
gezwommen tijden is iedere seconde 
er eentje. Dit was extra goed te zien bij 
de estafettes aan het begin en het einde 
van de wedstrijd. In het eerste pro-
gramma tekenden Milan, Bram 
Zwetsloot, Chris Verhoeven en 
Alexander voor de winst op de 
4x100vrij voor junioren, in de laatste 2 
programma’s tekenden de heren en da-
mes ploeg eveneens voor plek 1 op de 
4x100wissel en 4x100vrij.

EMK - SBC 0-2
Door Cor Groenen

Zondag 13 november: EMK kreeg in de wedstrijd tegen SBC al in de 6e mi-
nuut een tegenvaller te verwerken. Een schot van SBC kon door doelman 
Cuppen niet onder controle worden gebracht en verdween in het EMK doel. 

Voorzet van Guus Lippens (EMK)

EMK JO9-1 is de 
eerste kampioen van 
de najaarscompetitie!
Met de volle buit uit de eerste 7 wed-
strijden en met nog 3 wedstrijden te 
spelen kan EMK niet meer ingehaald 
worden door de andere teams.

Van linksboven naar rechtsonder: Thomas, 
Sil, Sem, Lars, Luca, Moos, Milan, Alex, Mees 
en Wouter. Trainers: Ramón, Marcel, Arie

Nederwetten1 - Boerdonk 1  5-0
Door Louis Staals

13 november: Onder miezerige omstandigheden met grijze luchten en motregen 
werd de wedstrijd Nederwetten-Boerdonk gespeeld. Het was Boerdonk dat di-
rect het initiatief nam en dat resulteerde binnen 5 minuten in kansen voor Daan 
Dortmans, Tim van Alphen en Mike Rovers maar deze kansen waren aan hen niet 
besteed. Mede door goed keeperswerk van Koen Joosten bleef de stand 0-0. In de 
30e minuut werd een vrije trap, van Ben van der Bruggen, goed verlengd door 
Toon van Rooy en prima afgemaakt door Hein Snellen van Vollenhoven. De 1-0 
stond op het scorebord en hiermee werd ook de rust gehaald.
Na de pauze zagen we een herboren Nederwetten, met de nodige kansen voor de 
aanvallers van Nederwetten en in de 51e minuut nam Bart Sengers een afgeslagen 
corner vol op de pantoffel en zag zijn schot buiten het bereik van de Boerdonk 
keeper in de winkelhaak belanden. 2-0. Nederwetten ging meer vrijuit spelen en 
4 minuten later soleerde Toon van Rooy door de achterhoede van Boerdonk en 
zette de score op 3-0. Boerdonk was totaal aangeslagen en op aangeven van de 
sterk spelende Pieter Donkers maakte opnieuw Toon van Rooy met een volley de 
4-0. Het spel van Nederwetten werd steeds beter en de amper in het veld geko-
men Rik van Lieshout zorgde in de 83e minuut op subtiele wijze voor de eind-
stand van 5-0. Gelukkig voor Boerdonk werden er nog zeker vijf kansen gemist 
door Nederwetten anders hadden we dubbele cijfers op het scorebord gehad. De 
scheidsrechter Van Uden uit Boekel voelde de wedstrijd prima aan en kon zijn 
gele kaarten op zak houden.
Volgende week geen programma voor Nederwetten maar de 3 punten van deze 
wedstrijd zitten alvast in de pocket.

De eerste kans voor EMK was voor 
Jacky van Houtert in de 23e minuut. 
Maar tussen twee verdedigers in wist 
de gelegenheidsspits niet te scoren. In 
de 30e minuut was het doelman Cup-
pen die met goed uitkomen een twee-
de SBC doelpunt wist te voorkomen. 
Kort daarna ging een schot van Ruud 

Boerema over het SBC doel. In de 32e 
minuut werd Geert-Jan Kemperman 
in de zestien meter onderuit getrok-
ken, maar de overigens goed leidende 
scheidsrechter zag daar geen overtre-
ding in. Na rust was de eerste kans 
voor Jacky van Houtert, maar zijn kop-
bal uit een vrije trap van Ronnie Jansen 
ging naast het doel. In de 54e minuut 
kwam EMK op een 0-2 achterstand 
nadat een doorgeschoten bal bij de 2e 
paal ingeschoten werd. EMK kreeg na 
een aantal wissels nog kansen via Jo-
han Janssen en Tom Diender, maar 
hieruit werd niet gescoord. In de 83e 
minuut moest David Adriaans nog een 
redding op de doellijn brengen om een 
nog grotere nederlaag te voorkomen. 
EMK kwam vandaag tegen het met 
meer inzet spelende SBC te kort om 
recht te hebben op punten. Man of the 
Match aan EMK zijde was vandaag 
Ronnie Jansen.

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

Country dansen  
in Lieshout
Na ons schitterende jubileumweek-
end organiseert The Black Longhorn 
komend weekend alweer de maan-
delijkse Country Dance Party op CD 
muziek. Dit gebeurt op zaterdag-
avond 19 november. 

We dansen in de grote zaal van het Dorps-
huis in Lieshout. Alle populaire line- en 
partnerdansen worden keurig achter el-
kaar gezet door Country-DJ Henk. De na-
druk ligt hierbij op echte country muziek. 
Volop genieten dus en alleen kijken mag 
ook. Aanvang is 20.00 uur. Er is nog een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor 
onze 14e Country Oud- en Nieuwparty. 
Zie voor informatie onze website of kom 
zaterdag 19 november naar The Black 
Longhorn: Dorpshuis-Lieshout, Groten-
hof 2, Lieshout. Telefonische info: 0499-
422088. Email: info@blacklonghorn.nl of 
info: www.blacklonghorn.nl

Nuenen - Vlissingen  5-0
Wedstrijd nummer 12 stond in het teken van het afscheid van Jan Elbers. 
Deze clubicoon stierf afgelopen vrijdag op 84 jarige leeftijd. De één minuut 
stilte was indrukwekkend. Wij wensen de familie Elbers sterkte met het ver-
werken van dit verlies. Nuenen startte in dezelfde formatie als afgelopen 
week tegen DHC. Onder het motto ‘never change a winning team’ zag de 
begeleiding geen reden de formatie te wijzigen. Vlissingen daarentegen 
moest net als afgelopen week aantreden met een stand-in doelman Nie-
mantsverdriet. Hij is normaal gesproken keeper van Vlissingen 3, maar 
speelt in de basis door absenties van Joan van Belzen en Yoeri Nijsse.. De 
ploeg uit Zeeland, vierde op de ranglijst, heeft veel zaalvoetballers in de 
selectie en zou in staat moeten zijn verzorgd en technisch voetbal te spelen. 
Vandaag, in guur herfstweer met veel regen, kon de ploeg van trainer Pen-
nings geen moment imponeren.

Het compact spelend Nuenen won de 
meeste duels en creëerde ook in het be-
gin een aantal kleine kansjes. Yev Mar-
celli ook vandaag weer regelmatig on-
grijpbaar, passeerde zijn tegenstander 
in de 5e minuut, maar zijn voorzet was 
net geen prooi voor de ook vandaag 
weer hardwerkende Abdul Bangura. 
Het duurde vandaag tot de 18e minuut 
alvorens Nuenen op voorsprong kwam. 
Aanvoerder Max Verkuijl mocht vrij 
opkomen en zijn lepe balletje werd 
door Yev Marcelli hard binnen gescho-
ten, 1-0 voor Nuenen. 6 minuten later 
wederom een kans voor Nuenen. ’Ap-
pie’ Bangura zijn lob over doelman 
Niemantsverdriet hobbelde net naast 
het doel. Nuenen kon vrij uit aanvallen 
Vlissingen stelde daar niets tegen over. 
In de 42e minuut was het dan wederom 
raak. Jamey Raas ontving een afgesla-
gen bal na de zoveelste aanval op het 
Vlissingse doel en knalde hard en 
droog binnen. 2-0. Net voor rust kreeg 
Nuenen nog 3 pogingen uit een vrije 
trap om de 3-0 binnen te werken maar 
het verzuimde de wedstrijd voor de 
rust al te beslissen.

In de 2e helft een op een tweetal plaat-
sen gewijzigd Vlissingen. Direct was 
merkbaar dat Vlissingen de matige 
vertoning van de eerste helft wilde 

rechtzetten. Het ging risico nemen en 
kreeg ook de mogelijkheid om de aan-
sluitingstreffer binnen te schieten. In 
een 1 op 1 gevecht was het echter Da-
nilo Verus, doelman van Nuenen, die 
Vlissingen persoonlijk op afstand 
hield. We schrijven minuut 57, in de 
zoveelste aanval komt Dennis van de 
Reek vrij voor doelman Niemantsver-
driet en met een schitterende lob zorgt 
hij voor de 3-0 en einde wedstrijd. Het 
laatste halfuur is genieten en krijgt 
Nuenen kans op kans. Noell Jansen, 
Sjaak van Egmond en Jorn Sweres 
kwamen in de ploeg en hadden allen 
hun aandeel in de vele kansen. Yoeri 
Sijbers 66e minuut en Jamey Raas in de 
67e minuut tekenen voor de eclatante 
5-0 overwinning van Nuenen. Het 
hadden er zomaar 8 of 9 kunnen zijn, 
Nuenen ‘spaarde’ Vlissingen voor een 
nog grotere nederlaag. Door het ver-
lies van koploper Blauw Geel ’38 bij de 
nummer drie Quick mag Nuenen zich 
nu medekoploper noemen. Waar 
voorafgaand aan dit seizoen nog werd 
gesproken over handhaving mag Nue-
nen zich nu richten op het meedoen 
om wellicht een prijs. Een fantastische 
prestatie van het team van Miquel van 
der Dungen. Volgende week zondag de 
bekerwedstrijd tegen Oirschot Voor-
uit op sportpark Oude Landen.

In Memoriam, Jan Elbers
Afgelopen vrijdag bereikte ons het trieste nieuws dat Jan Elbers, clubicoon en 
erelid, op 84 jarige leeftijd, plotseling is overleden. Waren we vorige week nog 
optimistisch dat de operatie die hij moest ondergaan, zijn kwaliteit van leven 
zou verbeteren, dit heeft helaas niet zo mogen zijn.

Jan heeft decennia lang erg veel voor RKSV Nuenen betekend. Zo was hij jaren lei-
der en trainer en het merendeel van onze nu oudste junioren en senioren heeft het 
voetballen geleerd onder zijn bezielende leiding. Hij had een neus voor talent en 
zorgde ervoor dat dit talent ook werd opgemerkt.
Tot voor een paar weken geleden, was hij nog op de tribune te vinden bij de thuis-
wedstrijden van Nuenen 1 en schroomde hij niet zijn wedstrijdanalyse aan publiek, 
spelers en scheidsrechter kenbaar te maken.
Jan we gaan je vreselijk missen, je krijgt een ereplaats op ons sportpark ‘Oude Lan-
den’, zodat ook niemand in de toekomst om jou heen kan.
Wij wensen de familie van Jan heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote ver-
lies. De uitvaart van Jan vindt plaats op zaterdag 19 november om 13.00 uur in de H. 
Clemenskerk.
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7,95
SINTERKLAAS-

VLAAI 
6-8 personen 

SPELT 
SPECULAAS-
CAKE 4,25CHOCOLADE-LETTERde beste kwaliteitchocolade

wit, melk of puur8,45

WITTE PIETWITTE PIETWITTE PIETWITTE PIET
WIE KENT ’M NIET?WIE KENT ’M NIET?WIE KENT ’M NIET?WIE KENT ’M NIET?

hij maakt alle letters van A tot Z 
              voor Sinterklaas

We maken alle letters op bestelling 
in de smaken melk wit en puur 

allemaal in onze eigen bakkerij!

uLaNgEr

hij maakt alle letters van A tot Z 

CHOCOLADE-LETTER

              voor Sinterklaas              voor Sinterklaas              voor Sinterklaas
hij maakt alle letters van A tot Z 
              voor Sinterklaas
hij maakt alle letters van A tot Z 

We maken alle letters op bestelling We maken alle letters op bestelling 

allemaal in onze eigen bakkerij!
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OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

OOk vOOr het digitaliseren van dia’s, 8mm Films 
en vergeet OOk uw Oude videO banden niet

tel: 040 - 283 77 96

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

 

Een 4-mans formatie met semi-akoestische muziek. 

o.a Janis Joplin, Anouk, U2, The Beatles, REM,  Adele 

 verkoop · service · onderhoud · schadeherstel
Europalaan 2 - Nuenen / Telefoon: (040) - 283 17 74 / www.wildenberg.nl

normaal 19,95 alle merken

VAN MA 21 T/M VRIJ 25 NOVEMBER

GRATIS 
WINTERINSPECTIE

- WINTERBANDEN ACTIE’S -
- RUBBER MATTENSETS -

- WIELDOPSET VOOR UW WINTERVELGEN -

MAAK EEN AFSPRAAK
040 - 283 1774

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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