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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Liza Jazenko 
houdt 
atelier-
verkoop

Fantastische 
opening
van het 
jubileumjaar 
2017 NMK
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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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

NWB-renner 
Henrie Maatje bij 
eerste Wielercafé 
van de NWV

Makelaar PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Raadsvergadering over 
bestuurlijke toekomst Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Met een stemming van 14 voor en 5 tegen het voorliggende raadsbesluit om 
de begeleidingsgroep mandaat een opdracht te geven om de twee voorkeurs-
varianten uit te werken en het resultaat met een uitgewerkt raadsvoorstel 
aan de raad aan te bieden, eindigde de raadsvergadering. De twee varianten 
zijn: De optie ‘shared service center’ (samenwerkingsverband met Son en 
Breugel), richtinggevend vast te stellen als voorkeursvariant van de gemeen-
teraad van Nuenen c.a.; of de optie ‘herindeling/fusie’ richtinggevend vast te 
stellen als voorkeursvariant van de gemeenteraad van Nuenen c.a.

Twee insprekers
De bijeenkomst op 17 november waar 
lang naar uitgekeken was trok veel pu-
bliek op de publieke tribune en er had-
den zich twee insprekers aangemeld.
De heer landman van de Dorpsraad 
Gerwen wilde het liefste het contact 
met de ambtenaren zo houden. Het 
onderzoek naar de samenwerking met 
Son en Breugel en Geldrop/Mierlo kon 
voor hem verder onderzocht worden.

Igor Paulissen was op persoonlijke titel 
van het Eeneind gekomen en was scep-
tisch of er naar zijn betoog geluisterd 
zou worden. Hij had zich mateloos 
geërgerd tijdens eerdere ontmoetin-
gen die handelden over de bestuurlijke 
zelfstandigheid. Achteraf hoorde hij 
vaak van de raad dat het onderwerp 
niet leefde in Nuenen. Maar het leeft 
wel degelijk, al denken vele burgers dat 
de politiek hun eigen plan trekt en niet 
luistert naar de input van de burgers. 
Verder had Paulissen de verkiezings-
programma’s nagekeken op wat de 
partijen zeiden over de bestuurlijke 
toekomst. Slechts bij Lijst Pijs trof hij 
een voorkeur aan voor opheffen van de 
gemeente en vorming van een Dom-
melvallei Gemeente en W70 wilde 
kost wat kost zelfstandig blijven. Bij 
andere partijen waren geen standpun-

ten te ontdekken als het over herinde-
ling, annexatie of fusie ging. Er worden 
wel vragen in het verkiezingsprogram-
ma gesteld maar die worden niet be-
antwoord. Hij betoogde dat een volks-
raadpleging tijdens de tweede kamer 
verkiezingen op 15 maart 2017 een 
eerlijke manier is om te horen wat de 
burgers van Nuenen vinden over de 
bestuurlijke toekomst van Nuenen.

Van den Boomen van de gelijknamige 
lijst vroeg zich af of Eindhoven nog 
groter moest groeien.

De VVD voorzag dat de huidige en 
toekomstige opgaven niet voldoende 
vorm krijgen in adequate en bestuur-
lijke antwoorden op de uitdagingen 
van de toekomst. De kleinschaligheid 
is daarbij funest. De gemeente Nue-
nen heeft veel te bieden als belangrij-
ke partner in de Metropoolregio. De 
triple-helix formule waarin onder-
wijs, bedrijfsleven en werkgelegen-
heid elkaar hebben gevonden, wordt 
ook door Nuenen c.a. onderschreven. 
De huidige samenwerkingsvormen in 
gemeenschappelijke regelingen rich-
ten zich nog steeds op het eigen be-
lang van de deelnemende gemeenten. 
In tegenstelling tot het advies van de 
Commissie Demmers en van het Col-

lege van Gedeputeerde Staten heeft 
samenwerking met kleine gemeenten 
niet de voorkeur van de VVD. Ten-
slotte wilde de VVD de begeleidings-
groep wel meegeven dat het borgen 
van het voorzieningenniveau voor 
hen een zeer essentieel onderdeel 
was. Zij zouden stemmen voor een 
bestuurlijke herindeling/fusie. Die 
stap moet dan wel eenmalig en direct 
zijn. Geen halfslachtige oplossingen 
of faseringen.

Nuenens Belang zag weinig keus na de 
uitspraak van de Commissie Dem-
mers die vertelde dat Nuenen moet 
gaan fuseren met Son en Breugel. Ook 
had volgens deze partij de Gedepu-
teerde Staten al een besluit genomen. 
We zijn tegen de fusie maar respecte-
ren de uitslag, besloot die partij.

Bestuurlijk rommeltje
W70 merkte op dat de afgelopen 1 à 2 
jaar er een positieve ontwikkeling op 
bestuurskracht had plaats gevonden. 
In het raadsbesluit van de Provincie 
had men geen enkel argument gelezen 
dat Nuenen niet zelfstandig verder 
kon. W70 mist de voor hen juiste keu-
ze in het raadsvoorstel.

D66 zet vol in op de versterking van 
bestuurskracht. De partij wil meebou-
wen aan nieuwe bestuurlijke verhou-
dingen. D66 vindt veel terug van hun 
eigen standpunten in de Commissie 
Demmers. Een fusie met Son en Breu-
gel heeft hun voorkeur.

De SP vindt dat het beter kan en moet. 
Hun stem komt in de regio niet door. 
De Shared Service vindt de partij niet 
haalbaar. Ze wil graag meer oog voor 
de menselijke macht.

Het CDA zag nog steeds zwakke pun-
ten in de organisatie. Waarom taken 
afgedragen moesten worden bij een 

fusie was voor hen onduidelijk. Ze 
willen wel een fusie maar de juiste va-
riant moet nog ingevuld worden.

GroenLinks begreep dat een inspreker 
het bestuurlijk een rommeltje vond. De 
Provincie is klaar om de trekker over te 
halen. GL zal meewerken aan het be-
sluit dat valt. De PvdA refereerde aan 
de enquête die Rond de Linde had ge-
houden. 84% wilde aansluiting bij 
Eindhoven. Hoeveel legitimatie moe-
ten we hebben?, vroeg de partij zich af 
die ook dezelfde richting zag in hun ei-
gen onderzoek. Ze kunnen het enthou-
siasme niet delen voor een fusie met 
Son en Breugel. Het is slechts een ma-
gere tussenstap. Inwoners voelen ook 
dat dat niet zo goed ligt.

De Combinatie zag dat een groot sa-
menwerkingsverband niet meer mo-
gelijk was. Wat de Provincie voorstelt 
was voor hen geen optie. Dommelval-
lei heeft gezorgd voor de kwetsbaar-
heid van ons ambtenarencorps vond 
die partij.

Lijst Pijs vond dat het democratisch 
gehalte afbrokkelde. Eerst was men 
voor Dommelvallei maar nu ging de 
partij volledig voor een fusie met 
Eindhoven.

In tweede termijn hield W70 voet bij 
stuk voor de eerder betoogde zelfstan-
digheid van Nuenen. We willen niet 
meelopen aan het leibandje van de ge-
deputeerde. Bij overdracht van taken 
kunnen we nog zelfstandig blijven, 
vond de partij.

Nuenens Belang wilde geen datum of 
tijd aan het proces hangen.

Jac Janssen wordt 3de in verkiezing 
Clubhelden van de amateursport
Slechts anderhalve dag voor het einde van de verkiezingen werd blokhutbeheerder 
Jac Janssen van Scouting Rudyard Kipling opgegeven door een van de ouders. En 
toch lukte het Jac om op de 3de plaats te eindigen van alle deelnemers in Nuenen. 
Er is dus in één dag veel op hem gestemd. Dat geeft goed aan hoe blij de scouting is 
met iemand als Jac. Verenigingen en clubs kunnen gewoon niet zonder vrijwilligers 
zoals hij. Om Jac te feliciteren met zijn 3de plaats en om hem nog eens extra te be-
danken voor al het werk dat hij doet voor Rudyard Kipling, werd hij afgelopen za-
terdag in het zonnetje gezet en ontving hij een prachtige bos bloemen. Jac bedankt!

Met de stemverklaringen over enkele 
punten in het besluit haalde het ruim-
schoots de eindsprint met eerder ge-
noemd resultaat.
Vier amendementen werden ingediend 
en ze werden allen verworpen. Ze han-
delden onder meer over een nieuwe 
stuurgroep in te stellen, het opheffen 
van de huidige begeleidingsgroep, een 
verplichte samenwerking voor de negen 
gemeenten in het platform Stedelijk Ge-
bied en een fusie met als voorkeurs kan-
didaat de gemeente Eindhoven.

Open dagen schilderscollectief     
Atelier Nuenen 

Het heeft in de loop van de tijd en door 
een scala aan schilderactiviteiten een 
markante plek op de Nuenense cultu-
rele landkaart weten te veroveren. 
Vooral het laatste anderhalf jaar is het 
Atelier Nuenen sterk uitgebreid met 
nieuwe leden. In het weekend van 10 
en 11 december valt voor iedere be-
langstellende bezoeker veel te genieten 
van de zeer uiteenlopende schilderstij-
len. Onverwachte bronnen van inspi-
ratie en zeer gevarieerde technieken 

wisselen elkaar af. Tijdens de Open 
Dagen stellen alle schilders enkele van 
hun doeken op de eigen werkplek ten 
toon. Een aantal deelnemers zal ook 
zelf aan het werk zijn tijdens de ope-
ningsuren. Het totaalplaatje levert een 
interessant en veelkleurig palet aan 
compleet verschillende werken.

Spat de een de pot verf zo spontaan op 
het doek, de ander geeft de voorkeur 
aan een fotografische fijne techniek, 
een derde waagt zich liever aan colla-
ges uit textiel of papier, terwijl weer 
een ander op iedereen indruk weet te 
maken met boeiend verstilde aquarel-
len. Naast een vaste eigen werkplek 
voor ieder lid organiseert het Atelier 
workshops, dagdelen model- en por-
tret schilderen, buiten schilder dagen 
en exposities. Zo wordt de tweejaar-

Atelier Nuenen telt maar liefst 57 ervaren en doorgaans goed geschoolde 
schilders die elkaar in hun gezamenlijke werkruimte aan de Berkenbosch in 
Nuenen inspireren en motiveren. In hun onderlinge contacten weten ze 
ieder op te stuwen om nog ambitieuzer met het eigen werk om te gaan. 
Inmiddels bestaat Atelier Nuenen alweer meer dan 7 jaar. 

lijkse terugkerende Paas-Art tentoon-
stelling, getuige de honderden bezoe-
kers, iedere keer weer zeer 
gewaardeerd.

Tijdens de komende Open Dagen krij-
gen bezoekers een indruk van de ster-
ke veranderingen die het afgelopen 
jaar binnen de organisatie van Atelier 
Nuenen hebben plaatsgevonden, met 
name door de toestroom van veel 
nieuwe leden. Nieuwe instroom 
brengt vernieuwing, geeft beweging 
en levert nieuwe inzichten op. Met 60 
leden zit de accommodatie van het 
Atelier aan haar maximum. Er is dus 
nog heel beperkt ruimte voor enkele 
nieuwe leden die zich willen laten in-
spireren binnen deze schildersgroep. 
Informatie hierover is tijdens de Open 
Dagen beschikbaar. Open Dagen 
Schildercollectief Atelier Nuenen za-
terdag 10 en zondag 11 december Ber-
kenbos 8 te Nuenen. 11.00 - 16.00 uur. 
Vrije entree. Meer informatie: 
www.ateliernuenen.nl
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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 de 140 bladkorven mag u naast het gemeente 
blad ook uw eigen snoeiafval en gras maaisel 
gooien. Zorg dat de takken niet te groot zijn, 
moeten wel in de korf passen. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

Dit moet zijn:
•	 28	oktober	2016		 	 Collse	Heide	8	-	het	oprichten	van	een	
    bedrijfsgebouw (BOUW).

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

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:

•	 14	november	2016	 	 Van den Waarsenburglaan 13, 5674 PW - 
    het plaatsen van een dakkapel (BOUW)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:

•	 Aanvrager: H.R. De Collse Hoeve voor het tijdelijk plaatsen van 
een tent aan de achterzijde van het restaurant aan Collse Hoefdijk 
24 i.v.m. een Nieuwjaarsreceptie van O.C.N. op 9 januari 2017.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen, 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.

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

•	 31	oktober	2016	 	 Tomakker	4,	5673	LE	-	het	wijzigen	van	het	
    gebruik van een slaapkamer ten behoeve 
    van een ruimte voor gitaarles (RO, afwijken 
    van de bestemming;
•	 16	november	2016			 Papenvoortse	Heide	6,	5674	SL	-	het	
    verbouwen van de woning (gevelwijziging 
    en interne constructieve wijziging) (BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan 
een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op 
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met 6 weken verlengd:

•	 Soeterbeek	1B	,	5674	NH	het	intern	verbouwen	van	een	loods	
ten behoeve van huisvesting seizoenarbeiders, verlengd tot 29 
december 2016.     

Omgevingsvergunning Berg 24 gemeente Nuenen c.a.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 15 sep-
tember 2016 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan een 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het wijzigen 
van een monument’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel f Wabo) voor het 
restaureren van de woning op de locatie Berg 24. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer N-HZ-2016-0071.
De omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning treedt inwerking na afloop van de beroeps-
termijn.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 25 november 2016 
voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het 

gemeentehuis. U kunt de onderstaande Omgevingsvergunning inzien 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning N-HZ-2015-0071
Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen inge-
bracht. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking 
van de omgevingsvergunning beroep worden aangetekend. Het 
beroep kan worden ingesteld door:

•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omge-
vingsvergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-
ten geen zienswijzen op de ontwerp- omgevingsvergunning bij 
het college kenbaar te hebben gemaakt.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het 
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank 
Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-
Hertogenbosch. De omgevingsvergunningen treden in werking 
nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstre-
ken. Het beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergun-
ning niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de 
omgevingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is be-
slist. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:

•	 aan	wijk	C	Intocht	Sint	Eeneind	is	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend	i.v.m.	de	intocht	van	de	Sint	op	het	Eeneind	op	26	no-
vember 2016 (verzenddatum 22 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.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘KAVELSPLITSING HOEKSTRAAT 74
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 november 
2016 het bestemmingsplan ‘Kavelsplitsing Hoekstraat 74’ heeft 
vastgesteld. 

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Kavelsplitsing Hoekstraat 74’ voorziet in de 
mogelijkheid om één extra (vrijstaande) woning te realiseren op het 
perceel Hoekstraat 74 te Nederwetten. 

Ter inzageligging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 25 november 
2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Het bestem-
mingsplan kan op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen, worden ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar via de 
landelijk site: www.ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd via 
de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenKavHoekstr74-D001

Rechtsbescherming 
Over het ontwerpbestemmingsplan werden tijdens de termijn van 
terinzageligging geen zienswijzen ingediend. Ten opzichte van het 
ontwerp zijn bij de vaststelling geen wijzigingen aangebracht. 
In verband daarmee kan tegen het besluit van de gemeenteraad al-
leen nog beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kun-
nen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de 
daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen. 
Een	 beroepschrift	 moet	 binnen	 de	 termijn	 van	 ter	 inzageligging	
worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van	State,	postbus	20019,	2500	EA	Den	Haag.	Een	beroepschrift	
moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten de naam 
en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep zich richt, alsmede de gronden van beroep. 

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn in samenhang met het 
beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

COLLECTE
Volgende	week	wordt	er	gecollecteerd	door	Leger	des	Heils	Fond-
senwerving.

Commissievergaderingen in november/december
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen, deze ver-
gaderingen zijn in de commissiekamer in het gemeentehuis, aanvang 
19.30 uur. Agenda en bijbehorende stukken staan op: 
http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeen-
tehuis.

29 november 2016 Commissie Ruimte
•	 Verordening	alleenrecht
•	 Verhoging	krediet	Europalaan	HOV2

30 november 2016 Commissie Samenleving
•	 Tijdelijke	vangnetregeling	2016	Participatiewet
•	 Coördinatiebesluit	uitvaartcentrum	met	kleinschalig	cremato-

rium begraafsplaats Oude landen
•	 Project	huisvesting	vergunninghouders

1 december 2016 Commissie ABZFin
•	 Accountantscontrole	2016
•	 1e	wijziging	tarieventabel	lijkbezorgingsrechten	2017
•	 Verordening	vermakelijkhedenretributie	2017
•	 1e	wijziging	verordening	onroerende-zaakbelastingen	2017
•	 Decemberwijziging	2016
•	 Centrummanagement	Nuenen
•	 Onderzoek	exploitatiemodellen	Klooster

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

PMD INZAMELING
Iedere woensdag of donderdag haalt de gemeente Nuenen PMD bij 
u op. Helaas zien we op verschillende adressen de zakken veel te 
vroeg buiten hangen. Hang de zak de avond voor de inzameling 
buiten of vroeg in de ochtend op de dag van inzameling. 
Voor alle duidelijkheid, PMD is alleen verpakkingsmateriaal dus geen 
tempex en hard plastic (emmer, wasmand, kratten). Dergelijk plas-
tic kan wel gratis naar de milieustraat Nuenen.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 14	november	2016	 	 Bosweg	32,	5674	RB	-	het	plaatsen	van	
    een tijdelijke woonunit (BOUW);
•	 15	november	2016	 	 Vallestap	3,	5672	BE	-	het	plaatsen	van	
    een dakkapel aan de voorzijde van de 
    woning(BOUW).

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

RECTIFICATIE
In	Rond	de	Linde	van	17	november	2016	staat	onder	Aangevraagde	
omgevingsvergunningen:  
•	 28	oktober	2016	 	 Collse	Heide	18	-	het	oprichten	van	een	
    bedrijfsruimte (BOUW);



  

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.....

Hacheepakket
500 gr. vlees, uien en kruiden ..6,95 
Varkens Oesters
4 st. + gratis champ.roomsaus .6,50
Keurmedaillon
100 gram ..........................................1,75
100 gr. Gegrild spek + 
100 gr. Cervelaat worst ......2,90
Pep Wrap
Mager kalfs gehakt met spinazie
en zoete uien in tortilla, per stuk  ...2,25
Worstjes en zo
100 gram ..........................................1,60
Beierse frikandel
100 gram ..........................................1,25
Woensdag 7 december | 19.00-22.00 uur
Volop demo's en proeverij in onze winkel

weekaanbiedingen 
donderdag 24 t/m woensdag 30 november

Frieslanders  
 hele kilo 0,79
Spinazie     
pan klaar   per zak  1,79
Kaki persimon    

2 stuks 0,99

Ei salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,49

Zuurkool panklaar   
   hele kilo 1,49

KOOPJE

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Van de meest exclusieve "Pata Negra" 
tot de ouderwets lekkere "Verse Worst"!!! Acties week 47 : geldig maandag 21 nov. t/m zaterdag 26 nov. 2016

_____________________________________________________

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

Pepernootslof
   € 795
_____________________________________________________

Pepernootvlaai 
halve € 6,95 
 heel € 1395
_____________________________________________________

Amandel-  of 
Speculaasstaaf
 2 stuks € 795
_____________________________________________________

Chocolade 
slagroom truffels
225 gram nu € 475
_____________________________________________________

Ieder weekend 
* Appelflappen 3+1 GRATIS
* 2e Zak broodjes 1/2 PRIJS

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert een algemene
informatie-avond voor leerlingen van groep 7-8 en hun ouders:

dinsdag 29 november: vmbo - mavo

Toekomstige vmbo-leerlingen en hun ouders kunnen kennis maken met het vmbo-onderwijs, 
waaronder onze 3 horizongebieden: TechnoWorld, LifeStyle en SportPlaza.
Van 19.00 tot 20.30 uur. 

Locatie Oude Bossche Baan
Oude Bossche Baan 20, 5624 AA Eindhoven, telefoon: 040-264 53 64

Download onze gratis app! www.stedelijkcollege.nl

INFORMATIE-AVOND
ONTDEK JE TOEKOMST!

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

wijk Lieshout
(omg. De Schop ± 290 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Jeugdprins Juventa     
bij De Narre-Kappen
Na het afscheid van jeugdprins Fireball, jeugdprinses Magic en hofdame 
Sensation werd het nieuwe jeugdtrio van carnavalsvereniging De Narre-
Kappen gepresenteerd aan het publiek: Jeugdprins Juventa, Jeugdprinses 
Danza en Adjudant Penalta. Onder het motto ‘In deze tent barst het van het 
talent!’ zullen zij komend jaar de carnaval voor de jeugd gaan aanvoeren. 
Het thema is Gerwen Got Talent.

Prins Vinzz loopt d’n deur plat
De Narre-Kappen worden dit carnavalsseizoen aangevoerd door Prins Vinzz, 
Prinses Glitzz en Hofdame Glanzz. Dat werd zaterdagavond bekend ge-
maakt tijdens het prinsenbal in d’n Tent in Gerwen.

Prins VinZZ, alias d’n deurenhanger 
Vincent Engelen, is geboren in 1976 te 
Lappegat (Geldrop). Via onder andere 
Raopersgat (Lieshout) waar hij prinses 
Glitzz oppikte, belandde hij uiteinde-
lijk in 1998 in het Narregat (Gerwen). 
Prins VinZZ is 11 jaar getrouwd met 
prinses GlitZZ en hebben samen drie 
gezellige kinderen, dansmarieke Jo-
sephine, Hugo en Lonneke. Prins 
VinZZ is werkzaam in de bouw, waar-
van de laatste twaalf jaar als ZZP-deu-
renhanger. Vandaar hun motto voor 
komende carnaval: ‘We lopen d’n deur 
plat in Narregat’.

Prinses GlitZZ is Kitty Engelen-Stoop, 
geboren in 1978 en de eerste 5 jaar op-
gegroeid in het Narregat. Ze heeft ja-
ren rondgereden als ambulant kapster 
waarna ze in haar nieuwe huis een Bed 
and Breakfast is gestart. In haar vrije 
tijd zet ze zich graag in voor de kinde-
ren binnen de gemeente Nuenen. Hof-
dame GlamZZ, Erika van Zeeland-van 
der Maat, is getrouwd en heeft drie zo-
nen: Sjef, Hans en Tommie. Ze wonen 
al 24 jaar aan de Lieshoutseweg, naast 
Prins VinZZ en Prinses GlitZZ. Hof-
dame GlamZZ is al jaren zeer actief 
voor de carnavalsvereniging.

Jeugdprins Juventa heet in het echt Tijs 
der Kinderen en woont in de Willem 
Schutslaan samen met zijn vader Twan, 
moeder Paulien en zus Maud. Zijn hob-
by is voetbal. Tijs komt uit een echte 
prinsenfamilie: zijn vader was in 2012 
prins van Gerwen (Prins Metal), zijn 
oom Casper in 2007 (Prins Talpa) en 
zijn oom John was jeugdprins in 1985.
Jeugdprinses Danza is 12 jaar oud en 
heet in het echt Lisa van 
Hout. 

Zij woont samen met vader John, 
moeder Mariëlla en zusje Lily op het 
Laar in Gerwen. Haar vader is in 1980 
Jeugdprins John de 1e geweest.
Adjudant Penalta heet in het echt Jelle 
van Rooij, is 12 jaar en woont samen 
met zijn vader André, moeder Cindy, 
broer Martijn en zusje Eline aan het 
Alvershool. Hij moet in zijn voetbal-
team altijd de penalty’s nemen. Zijn 
vader is in 2004 prins geweest (Prins 

Violus) en zijn moeder was in 2015 
de eerste prinses (Prinses 

La Quinta).

Beste Dwèrsklippels en Dwèrsklippelinnekes,

Mi carnaval komme wij tot   
leven, dat was ons motto
En dat hebben we geweten: we zijn tot leven gebracht én gekomen en heb-
ben vol genoten van alles wat het Nuenense carnaval ons te bieden heeft. 
Wat een voorrecht was het om carnaval in Nuenen ca eens van deze kant te 
mogen meemaken, want wat worden er een hoop prachtige evenementen 
georganiseerd. Allemaal mogelijk gemaakt door vele enthousiaste carna-
valsvierders, verenigd in De Dwèrsklippels. Een prachtige club die aan de 
achterkant keihard werken om carnaval voor iedereen mogelijk te maken in 
Nuenen. Dat mag ook wel eens gezegd worden!

Wij zijn erg goed begeleid voorafgaand 
aan en tijdens de carnaval. Daarvoor 
zijn we veel dank verschuldigd aan veel 
mensen, onder wie de Prins Keuze 
Commissie, de Raad van Elf (Presi-
dent: Maykel van Gerwen en Groot-
vorst: Lambert van Gelooven), die er-
voor zorgden dat we overal op tijd aan-
wezig waren, de dames van de Raad 
van Elf, maar natuurlijk ook de hele 
vereniging, alle dansmarietjes die ons 
vergezelden bij diverse evenementen 
en voor ons de benen nog wat hoger in 
de lucht gooiden. Maar natuurlijk kon-
den we geen carnaval vieren zonder 
hulp van de partners van onze twee ad-
judanten, kinderen, ouders, familie, 
vrienden en buurtgenoten die hand- 
en spandiensten verleenden om ons 
carnaval te kunnen laten vieren. Zon-
der jullie was dit niet mogelijk geweest.
En een dikke bedankt aan jullie, 
Dwèrsklippels en Dwèrsklippelinne-
kes, want zonder jullie waren wij na-
tuurlijk nergens. Bedankt dat jullie 
overal enthousiast en prachtig uitge-
dost aanwezig waren. Bedankt dat jul-
lie dit prachtige feestje met ons wilden 

meevieren. We zijn trots dat we voor-
op hebben mogen lopen afgelopen 
carnaval voor en mét jullie. Bijzonder 
trots zijn we op onze buurt, Boord. 
Trots op hun hulp en enthousiasme en 
natuurlijk op de prachtige wagen en 
pakken waarmee ze de optocht liepen 
én wonnen. 

Aanstaande Zaterdag 26 November 
om 20.11 uur trekken wij voor de laat-
ste keer naar binnen als Prins Naturijn 
en zijn 3 Piekfijne Adjudanten met ons 
hele gevolg. Wij willen iedereen hierbij 
van harte uitnodigen om 19.30u in Het 
Klooster, park 1a te Nuenen, om sa-
men met ons afscheid te nemen van 
een geweldig onvergetelijk carnavals-
jaar. Tevens zal om 23.11 uur de nieu-
we hoogheid van C.V. De Dwèrsklip-
pels intrede doen.
Graag tot zaterdag 26 november 
Alaaf en gegroet.

Tevens zal om 23.11 uur de nieuwe 
Hoogheid van CV De Dwèrsklippels 
intrede doen. Op naar weer een nieuw 
carnavals seizoen. 

Bedankt! En Alaaf!
 

Prins Naturijn 
en zijn drie Piekfijne adjudanten

Dit betekent dat Nuenen tijdens de car-
navalsdagen steeds meer herkenbaar zal 
zijn aan de kleuren blauw, geel en rood. 
Voortkomend uit de Nuenense vlag.

Oorsprong vlag
De gemeentevlag telt 5 vlakken, te we-
ten wit, zwart, geel, blauw en rood. De-
ze kleuren zijn afgeleid van de oor-
spronkelijke wapens van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Gerwen had 
zwart, zilver en blauw. Het zilver is ver-
taald als wit. Nederwetten bestond uit 
blauw en goud. En Nuenen uit blauw, 
goud en rood. Het goud is vertaald als 
geel. Samen met ons Heemkunde mu-
seum in het Koetshuis aan de Papen-
voort zijn we gaan uitzoeken hoe dit 
precies zit. Echter bleek de toevoeging 
van de rode kleur een raadsel. Vervol-
gens hebben we navraag gedaan bij de 
Noord-Brabantse Commissie voor 
Wapen- en Vlaggenkunde (NCWV). 
Historisch gezien blijkt de oorsprong 
helaas niet te achterhalen. Wat we wél 
te weten zijn gekomen, is dat Hertog 
Jan van Brabant, eigenaar van o.a. 
grondgebied Nuenen, in de 13e eeuw 
de roos uit zijn familiewapen heeft toe-
gevoegd aan het gemeentewapen van 
Nuenen. Met rood als kleur van deze 
roos. Een 2e rede zou het feit kunnen 
zijn, dat Nuenen in de oudheid de kleu-
ren niet had vastgelegd. In 1817 be-
paalde de Hoge Raad van Adel dat de 
kleuren vanaf dat moment de rijks-
kleuren zijn geworden: lazuurblauw, 
goud en rood (de tong en klauwen van 
de gouden leeuw). Helaas is er dus geen 
beeldmateriaal beschikbaar waarop dit 
rood zichtbaar is. Wel zien we op het 
beeld van Hertog Jan II, wat staat bij 
het Gemeentehuis Nuenen, de leeu-
wen in het rood afgebeeld op het schild 
op zijn buik. 

Blauw-geel-rood symboliek  
van Carnaval in Nuenen 
Kortom, geel en blauw hebben beide 
hun oorsprong in Nederwetten, maar 
rood alleen in Nuenen. Daarmee is de 
3-kleur van Dwèrsklippelgat geboren: 
blauw, geel en rood. De kleuren van 
Brabantse gezelligheid, bier en water. 
In de Nuenense vlag staat geel boven 
blauw, maar zoals eerder geschreven is 

lijk op de foto vastgelegd door het 
Eindhovens Dagblad. En direct is altijd 
zichtbaar welke Prins uit Nuenen 
komt. Dank voor alles wat jullie ge-
daan hebben voor carnaval in Nuenen: 
Martin Raaijmakers, zijn vrouw Ber-
nie, Lilian Bastiaans en Dian de Kok. 

Optreden
Tevens zal er zaterdag een verrassings-
optreden plaatsvinden. ‘Laat de zon in 
je hart’ met vele covers van o.a. Guus 
Meeuwis en Marco Borsato. Hiermee 
laten de Dwèrsklippels nu al zien dat 
het nieuwe motto ‘Eén groot feest voor 
iedereen’ direct voelbaar zal zijn.

Agenda
26 november 20.11 uur Het Klooster: 
het Dwèrsdebuut. ENTREE GRATIS 
vol=vol.
Jaarlijks een druk bezocht evenement 
waar op theatrale wijze de prinswissel 
plaatsvindt. Een spetterende avond 
waarover we u de komende weken ver-
der zullen informeren. Echter ditmaal 
een speciale editie: de 60ste Prins van 
Nuenen wat extra feest belooft in alle 
opzichten!!! Noteer de datum in jullie 
agenda.

Ron van der Voort 
Namens CV De Dwèrsklippels

carnaval de omgekeerde wereld. Daar-
mee is de symboliek van de vlag van 
Dwèrsklippelgat uitgelegd en een feit.

26 november groot gratis feest in 
Het Klooster
Zaterdag a.s. (26 november) zal om 
20.11 uur een fantastisch feest losbar-
sten in Het Klooster, waarbij de entree 
gratis is. Laat jullie verrassen door een 
spetterende show van licht, muziek en 
theater. En uiteraard veel dansmuziek 
waarbij de voetjes van de vloer gaan. 
Direct aan het begin nemen we af-
scheid van de huidige Prins der Dwers-
klippels. Later op de avond zullen we 
de nieuwe Prins(es) en zijn/haar ge-
volg welkom heten. Het is geen carna-
valesk feest, je hoeft dus niet verkleed 
te komen. Het mág uiteraard wel.
Carnavalsvereniging De Dwèrsklip-
pels hebben er samen met Het Kloos-
ter alles aan gedaan om er een mooie 
en onvergetelijke avond te gaan ma-
ken. Extra mobiele bars zorgen voor 
snellere afhandeling van uw drankjes 
dan jullie gewend zijn. En met profes-
sionele lichteffecten toveren we de zaal 
om in een prachtige ambiance. De 
kleuren van Dwèrsklippelgat worden 
daarbij duidelijk zichtbaar.

Wie wordt onze nieuwe Prins?
Wordt het een Prins of een Prinses? De 
spanning zal weer groot zijn. En niet 
alleen bij de bezoekers. Ook voor de 
Prins(es) en zijn/haar gevolg is dit een 
bijzonder moment. Wie zijn het en 
hoe zien hun kleding eruit? Dat zijn 
jaarlijks de grote terugkerende vragen. 

Dank aan Martin Raaijmakers   
en zijn 3 dames
Martin, als eigenaar van Raaijmakers 
Hoeve bekend om zijn asperges en 
kerstbomen, is als Prins Naturijn een 
zeer goede kartrekker geweest het af-
gelopen jaar. Hij viel vooral op door 
zijn humor, positiviteit en immer vro-
lijke 3 hofdames. In mosgroene kleu-
ren als verwijzing naar zijn kerstbo-
men, waren zij een plaatje om naar te 
kijken. Nuenen heeft een traditie op-
gebouwd waarin Prinsen zeer opval-
lend en kleurrijk gekleed zijn. Jaarlijks 
worden er 60 Prinsen uit de regio tege-

Blauw-geel-rood symboliek van Carnaval in Nuenen  
 
Kortom, geel en blauw hebben beide hun oorsprong in Nederwetten, maar rood 
alleen in Nuenen. Daarmee is de 3-kleur van Dwèrsklippelgat geboren: blauw, geel 
en rood. De kleuren van Brabantse gezelligheid, bier en water. In de Nuenense vlag 
staat geel boven blauw, maar zoals eerder geschreven is carnaval de omgekeerde 
wereld. Daarmee is de symboliek van de vlag van Dwèrsklippelgat uitgelegd en een 
feit. 
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Zaterdag a.s. (26 november) zal om 20:11 uur een fantastisch feest losbarsten in 
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zorgen voor snellere afhandeling van uw drankjes dan jullie gewend zijn. En met 
professionele lichteffecten toveren we de zaal om in een prachtige ambiance. De 
kleuren van Dwèrsklippelgat worden daarbij duidelijk zichtbaar. 
 
Wie wordt onze nieuwe Prins? 
 
Wordt het een Prins of een Prinses? De spanning zal weer groot zijn. En niet alleen 
bij de bezoekers. Ook voor de Prins(es) en zijn/haar gevolg is dit een bijzonder 
moment. Wie zijn het en hoe zien hun kleding eruit? Dat zijn jaarlijks de grote 
terugkerende vragen.  
 
Dank aan Martin Raaijmakers en zijn 3 dames 
Martin, als eigenaar van Raaijmakers Hoeve bekend om zijn asperges en 
kerstbomen, is als Prins Naturijn een zeer goede kartrekker geweest het afgelopen 
jaar. Hij viel vooral op door zijn humor, positiviteit en immer vrolijke 3 hofdames. In 
mosgroene kleuren als verwijzing naar zijn kerstbomen, waren zij een plaatje om 
naar te kijken. Nuenen heeft een traditie opgebouwd waarin Prinsen zeer opvallend 
en kleurrijk gekleed zijn. Jaarlijks worden er 60 Prinsen uit de regio tegelijk op de 
foto vastgelegd door het Eindhovens Dagblad. En direct is altijd zichtbaar welke 
Prins uit Nuenen komt. Dank voor alles wat jullie gedaan hebben voor carnaval in 
Nuenen: Martin Raaijmakers, zijn vrouw Bernie, Lilian Bastiaans en Dian de Kok.  
 
Optreden 
Tevens zal er zaterdag een verrassingsoptreden plaatsvinden. ‘Laat de zon in je 
hart’ met vele covers van o.a. Guus Meeuwis en Marco Borsato. Hiermee laten de 

Blauw-geel-rood symboliek van Carnaval in Nuenen  
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feit. 
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en kleurrijk gekleed zijn. Jaarlijks worden er 60 Prinsen uit de regio tegelijk op de 
foto vastgelegd door het Eindhovens Dagblad. En direct is altijd zichtbaar welke 
Prins uit Nuenen komt. Dank voor alles wat jullie gedaan hebben voor carnaval in 
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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 

Dwèrsklippelgat         
krijgt eigen vlag
Op 21 oktober jl. was het exact 40 jaar geleden dat Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten een eigen vlag kregen. Vorige week hebben jullie in deze column 
kunnen lezen waarom het getal ‘40’ een belangrijke rol speelt in de carnaval. 
Nu, 40 jaar later, krijgt Dwèrsklippelgat een eigen vlag.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl
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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 

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLAN GERWEN ZO
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 
bekend dat een bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw 
wordt voorbereid voor de percelen, die worden omsloten door de 
Smits van Oyenlaan, Ter Warden, Lieshoutseweg, Moorvensedijk, 
Heuvel en Kerkakkers.

Te zijner tijd zal het ontwerpbestemmingsplan dat voorziet in deze 
ontwikkeling(en) op het gemeentehuis ter visie worden gelegd. Dan 
zal ook gelegenheid worden geboden zienswijzen in te dienen. Dit 
zal worden aangegeven in ‘Rond de Linde’, de Staatscourant en op 
de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl 

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘BUITENGEBIED 2017’; GEMEENTE 
NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN
Rectificatie in verband met foutieve link in vorige advertentie.

Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat zij voor 
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 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.

Ter inzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ ligt met 
ingang van 25 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.
IMRO.0820.BPBuitengebied2017-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.

EMIGRATIE NAAR ONBEKEND ADRES
Het college van Nuenen maakt bekend dat uit onderzoek gebleken 
is dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de basisregistratie personen stonden ingeschreven. 
Hun persoonslijsten zijn opgeschort met als reden “emigratie naar 
onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Ne-
derland woonachtig zijn.

Het betreft:
•	 Y.	Shirzay,	geboren	30-08-1985
•	 N.	Mohammad	Ehsan,	30-03-2015
•	 H.	Mohammad	Ehsan,	11-12-2011	 	
   
Bezwaarschrift:
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes 
weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan 
een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevon-
den, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. 
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste be-
vatten:

•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener
•	 de	dagtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	

gericht is
•	 de	gronden	van	bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. 

Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 
Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. 

Blitzz zet zich in voor  
LINDA.foundation
Kappers houden niet alleen van hun 
vak, maar ook van mensen. Blitzz 
laat dat komende feestdagen meer 
dan ooit zien door gezinnen, die 
door LINDA.foundation zijn geselec-
teerd, gratis te knippen. Op deze ma-
nier geeft de salon gezinnen die het 
financieel zwaar hebben een prach-
tig cadeau voor de feestdagen.

Steeds meer gezinnen in Nederland 
kunnen de maandelijkse rekeningen 
niet meer voldoen. Een op de negen 
kinderen groeit op in armoede. De fi-
nanciële nood is zo hoog dat zij aange-
wezen zijn op de Voedselbank en bij-
zondere bijstand. Voor cadeautjes, een 
nieuwe fiets of winterjas is simpelweg 
geen geld, laat staan voor een bezoek 
aan de kapper. 
LINDA.foundation helpt gezinnen die 
in armoede leven. Linda de Mol draagt 
alle kosten van de organisatie. Zo’n 
3000 gezinnen krijgen jaarlijks rond de 
feestdagen een bonnenpakket. Hierin 
zitten bonnen van Hema, Albert Heijn, 
Intertoys en C&A. Dit jaar wordt daar 
een kappersbon aan toegevoegd. Kap-
persbranche is jarig: Aanleiding voor 
deze gulle gift is de verjaardag van de 
Nederlandse kappersbranche: bran-
chevereniging ANKO bestaat maar 
liefst 125 jaar. En omdat de jarige bran-
che net als de Linda.foundation gelooft 
dat geven nóg leuker is dan krijgen, 
knippen de professionele kappers van 
de ANKO - waar BLITZZ er een van is 
- kosteloos voor dit goede doel.

Nationaal Ouderenfonds brengt 
ouderen samen met kerst
Meer dan een miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam en hebben nau-
welijks sociale contacten. Veel van hen zijn ook met kerst alleen. Het Natio-
naal Ouderenfonds vindt dat dat anders kan en daarom organiseert zij, in 
samenwerking met Van der Valk, door het hele land kerstdiners. Maar liefst 
4.000 ouderen krijgen een volledig diner aangeboden. Ook in Eindhoven 
wordt een kerstdiner georganiseerd vanuit het Ouderenfonds afdeling Nue-
nen voor Aarle-Rixtel, Eindhoven, Heeze-Leende-Sterksel, Lieshout, Maar-
heeze–Soerendonk en Nuenen ca. Het diner wordt gehouden in het Van der 
Valk Hotel Eindhoven op dinsdag 13 december.

De kerstdiners zijn bedoeld om oude-
ren samen te brengen tijdens de feest-
dagen. Daarnaast kunnen ouderen tij-
dens de diners in contact komen met 
mensen uit de buurt, zodat zij ook na 
de feestdagen meer aanspraak hebben. 
Het Ouderenfonds draagt hiermee bij 
aan de vergroting van de sociale we-
reld van eenzame ouderen. 

Dankzij de inzet van tientallen vrijwil-
ligers en de sponsoring door Van der 
Valk kan het Ouderenfonds ook dit 
jaar weer duizenden ouderen blij ma-
ken met een kerstdiner.

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich 
in voor ouderen in Nederland voor wie 
onvoldoende zorg en aandacht is van-
uit de maatschappij. We steunen oude-
ren in Nederland, bijvoorbeeld met de 
BoodschappenPlusBus, Zilverlijn, Ou-
derenOmbudsman, stranduitjes en 
kerstdiners. Hiermee bestrijden en 
voorkomen we eenzaamheid, vermin-
deren kwetsbaarheid en bevorderen 
zelfredzaamheid van ouderen.

Open dag Helicon MBO Helmond 

Actief en praktijkgericht met 
Dier, Outdoor en Voeding 
Aanstaande zondag 27 november houdt Helicon MBO Helmond haar jaar-
lijkse open dag. Alle mbo-opleidingen op het gebied van Dier, Outdoor en 
recreatie en Voeding verzorgen presentaties en workshops. De open dag is 
voor iedereen toegankelijk en duurt van 11.00 tot 15.30 uur op Scheeps-
boulevard 1 in Helmond. 

Voeding, zoveel smaken mogelijk
In de opleiding maken de studenten 
kennis met de rijke wereld van Voe-
ding. Speciaal voor de Open dag heb-
ben zij een sprankelend drankje en een 
smaakvol hapje samengesteld. Met 
korte workshops laten de studenten 
zien welke rol voeding heeft op onze 
gezondheid. Meer bijzondere gezonde 
hapjes worden online in het restaurant 
gepresenteerd door ‘Lindsey_happy-
healthy’, een van de Voedingsstuden-
ten die voor diverse bedrijven produc-
ten test en haar eigen Foodblogs 
schrijft. Tevens kunnen bezoekers de 
innovatieve proteïnerepen van studen-
tenonderneming Sport Supply proe-
ven; voedzame chocoladerepen met 
eiwitten uit algen die in samenwerking 
met chocolatier Hans van Bragt van de 
Cacaofabriek zijn ontwikkeld. 

Actief en praktijkgericht
Bij de Dieropleidingen laten studenten 
zien hoe je beroepsmatig met dieren 
werkt. Speciale gasten zijn enkele 
roofvogels én de politiehonden van 
K10 Workingdogs. Dit stagebedrijf is 

wereldwijd een van de belangrijkste 
opleiders en leverancier van honden 
die internationaal werken voor onze 
veiligheid. 
De zondag actief starten kan op de 
klimwand bij Outdoor en recreatie. De 
studenten zorgen voor de veiligheid en 
begeleiding. Ook demonstreren zij wat 
je naast de outdoor-sporten allemaal 
leert op het gebied van inrichting en 
onderhoud van natuurterreinen en re-
creatievoorzieningen. 

Begeleiding in studiekeuze
Tijdens de Open dag is er volop gele-
genheid om in gesprek te gaan met de 
mbo-studenten en de vakdocenten. Er 
is een centraal Studiekeuzepunt do-
centen waar je terecht kunt als je het 
nog helemaal niet weet of begelei-
dingsvragen hebt. Vanaf de intake tot 
en met het diploma zorgen de mento-
ren en het team Begeleiding en Onder-
steuning voor persoonlijke studieloop-
baancoaching. Aanmelden voor een 
opleiding kan al tijdens de Open dag. 

Gezond welkomstdrankje tijdens Open 
dag Helicon MBO Helmond

Fractie    
Van Den Boomen 
(VDB) gaat door
Fractie van den Boomen gaat door de 
komende vier jaar. Waarschijnlijk 
wordt de partijnaam VDB 50+ Nue-
nen. De onderhandelingen lopen nog. 
Het is ook al duidelijk wie de wethou-
derskandidaat gaat worden: ir. AJHM 
van den Boomen CFPIM, CIRM. 

De huidige burgercommissie leden 
hebben ook al aangegeven mee te doen 
de komende vier jaar.
Maar eerst komen de landelijke verkie-
zingen met het boegbeeld uit Best, dus 
stem allen op 50 plus.

Meer info: Ir. Tom van den Boomen, 
fractievoorzitter VDB. Fractie: 06-
40584206 of via e-mail; NuenenTom@
gmail.com

Rockcoverband 
Sabbatical    
in ‘Ons Dorp’    
Op zondag 27 november van 15.00 
tot 19.00 uur geeft de Rockcover-
band Sabbatical haar eerste Nue-
nense optreden. De band bestaat 
uit Rob Peeters (zang), Rob Piede-
riet (gitaar/zang), Hein Tils (gitaar/
bas), Frans Lodewijks (bas/toetsen) 
en Frans van der Linden (drums).

De roots van deze band liggen in Hapert 
en daar zijn ze regelmatig te zien op de 
lokale poppodia, maar omdat de drum-
mer Frans uit Nuenen komt, wil hij 
graag zijn dorp laten kennismaken met 
Sabbatical. Deze première vindt plaats 
in het gezelligste café van Nuenen, ‘Ons 
Dorp’ aan het park. Sabbatical speelt ge-
heel in eigen stijl covers van de jaren 60 
tot 2000, pop, rock en blues uit binnen 
en buitenland. Hebt u zin in een gezelli-
ge zondagmiddag met lekkere herken-
bare muziek, kom dan zondag 27 no-
vember om 15.00 uur naar ‘Ons Dorp’.
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 PUZZELHOEKWeek 47

2 3
7 4 9

9 1 3
5 4

1 6 5
2 4

6 3 4
8 2 6

7 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 pl. in Limburg 5 handwarmer 8 via 12 samentrekking v.h. 
middenrif 13 soort hond 16 duinvallei 17 ego 18 mode 19 zijns inziens 
20 vreemde munt 22 onvruchtbaar 24 metaal 25 blauwbekken 27 vleesgerecht 
29 sterke drank 30 hefboom 31 slee 32 Economische Zaken 34 elke dag 
37 pl. in Groningen 41 kluns 43 muziekinstrument 45 sprookjesfiguur 46 zeuren 
48 via 49 blijkens de akten 50 vlak 51 vice versa 52 vakbond (afk.) 54 kleinood 
56 boerenbezit 57 deel v.h. lichaam 58 snelle loop 59 waakzaam.

Verticaal: 1 sterke drank 2 boomvrucht 3 eerstkomende 4 ter beschikking 
5 vis 6 voorzetsel 7 eindstreep 8 lage rivierstand 9 Nederduits (afk.) 10 familie 
11 stiekem 14 viseter 15 man van adel 21 deel v.h. hoofd 22 edelsteen 
23 zeilterm 24 vogelverblijf 26 ruiterlansier 28 draadje 33 act 34 saai 
35 gereedschap 36 beroep 37 menselijk 38 welpenleidster 39 namaak 
40 monddoek 42 grassteppe 44 inwendig orgaan 47 tijding 
53 soort onderwijs 54 sine dubio 55 domina 56 van een.

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

S I S A L A G A A T

S C H E T S R E P P E N

G E H A K T P N I K K E L

A L E T E H E R A N O R E

V A R A S E A D T R O G

E P L O T S M E E S T O

L I C A

G I E R S E N O G A L O

A C N E C N E N R U P S

A L T T H E A T E R D O L

F U R O R E V C A S I N O

B E R O U W C H A L E T

K A S T E S T R A K

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

Oplossingen wk 46
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

G R E N S S T R E E K

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.

ARGUMENT
BIECHT
BOSSEN
DARTS
DIERGAARDE
DISTANTIE
ELFEN
FLEECETRUI
FRONT
GLOSSY
HOEZEE
KRETA
LIMONADE
MOBILOFOON
ONBEWOLKT
OPMAAK
PALATINO
PANTRY
PASTA
SALUUT
SCENE
TOEREN
TROEF
VLOOT
WEERLOOS
WERKLUST
WOEDE

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

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 45, Dhr. R. Nijhuis, Nuenen.

Wendy Kids

   
 logo Wendy kids 
18-10-2015

WENDYWENDY
Vincent van Goghstraat 2d  Nuenen

21% 
KORTING
OP ALLES 

ALLEEN GELDIG OP 
25 EN 26 NOVEMBER

BLACK 
FRIDAY

Vincent van Goghstraat 2d, Nuenen
Name-It, Tumble ’n Dry, Feetje, Jubel, Sturdy, 

B.Nosy, Born to be Famous, Souza, Zebra, Cars

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

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

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

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

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

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

Expositie ‘licht’, schilderijen  
en gedichten
 
Van 26 november 2016 t/m 8 januari 2017 wordt er een derde 
schilderijen-poëzie expositie gehouden in het pastoraal cen-
trum van de Clemenskerk in Nuenen met werken van Mari-
anne Schellekens (schilderkunst) en de dichters Catharina 
Boer, Helma Michielsen en Klaas de Graaff 

Openingstijden:
Op zondagen na de zondagsmis en tijdens openingstijden 
van het parochie-secretariaat op ma t/m vrij 09.00- 14.00 uur. 
Adres: H. Clemenskerk Park 53 Nuenen. Tel.nr.: 040 2831210.
www.parochienuenen.nl

Nieuwe voorzitter raad van 
bestuur St. Anna Zorggroep
De raad van toezicht van de St. Anna Zorggroep heeft Ingrid Wolf benoemd 
tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur per 1 januari 2017. Ingrid 
Wolf is reeds enige jaren werkzaam als lid van de raad van bestuur en volgt 
Ed Rutters op, die afscheid neemt van de zorggroep. 

Onderzoek Catharina   
Kanker Instituut wint prijs
Eén van de onderzoeken over buikvlieskanker van het Catharina Kanker Insti-
tuut is op het tweejaarlijkse internationale wereldcongres van de Peritoneal 
Surface Oncology Group International (PSOGI) uitgeroepen tot ‘Top-Abstract’ 
van 2016. Dat betekent dat de resultaten van het onderzoek in een speciale 
sessie tijdens het congres in Washington (VS) zijn gepresenteerd. Daarnaast 
ontving de onderzoeksgroep onder leiding van oncologisch chirurg dr. Ig-
nace de Hingh van het Catharina Kanker Instituut een speciale award.

Het onderzoek dat de prijs heeft ge-
wonnen, is uitgevoerd door co-assis-
tent Leanne Vaartjes van het Cathari-
na Ziekenhuis en bestudeert verschil-
lende factoren die van invloed zijn op 
de overleving van patiënten met buik-
vlieskanker. Dankzij nauwe samen-

werking met de Nederlandse Kanker 
Registratie van het IKNL is dit één van 
de grootste onderzoeken onder pa-
tiënten met buikvlieskanker die ooit in 
de literatuur zijn beschreven. Het gaat 
in totaal om ruim 16 duizend Neder-
landse patiënten met buikvlieskanker. 
Met de resultaten van dit onderzoek 
kunnen patiënten met buikvlieskanker 
beter worden voorgelicht, behandelin-
gen geëvalueerd en toekomstige on-
derzoeksvragen rondom buikvlieskan-
ker worden opgesteld.

Het Catharina Kanker Instituut is in 
Nederland een vooraanstaand centrum 
als het gaat om onderzoek rondom 
buikvlieskanker. Het team van onder-
zoekers uit het Catharina Ziekenhuis 
was dan ook ruim vertegenwoordigd op 
het congres in Washington. In totaal 
werden de resultaten van acht recente 
wetenschappelijke onderzoeken uit het 
ziekenhuis gepresenteerd. 

Co-assistent Leanne Vaartjes van het  
Catharina Kanker Instituut

Tot enkele jaren geleden waren patiën-
ten met buikvlieskanker niet te gene-
zen. Dankzij de HIPEC-behandeling, 
één van de specialisaties van het Ca-
tharina Ziekenhuis, kan een deel van 
deze patiënten toch behandeld wor-
den. Jaarlijks ondergaan 75 patiënten 
met buikvlieskanker in het Catharina 
Ziekenhuis de HIPEC-behandeling. 
In 2015 publiceerde het Catharina Zie-
kenhuis de eerste resultaten van de HI-
PEC-behandeling. Daaruit bleek dat 
na een HIPEC-behandeling de gemid-
delde overlevingsduur steeg van 6 naar 
36 maanden. 
www.catharinaziekenhuis.nl

Per 1 januari a.s. start Charles Evers als 
lid van de raad van bestuur voor een 
periode van één jaar. Charles Evers 
heeft jarenlange ervaring als (finan-
cieel) bestuurder in de zorg. De afgelo-
pen jaren heeft hij als lid raad van be-
stuur/CFO van Atrium Medisch Cen-
trum en (vanaf 1 januari 2015) van de 
Stichting Zuyderland Medisch Cen-
trum en Zorgconcern Heerlen/Sit-

tard-Geleen de fusie tussen voormalig 
Atrium MC en Orbis Medisch en 
Zorgconcern mede voorbereid en suc-
cesvol gestalte gegeven. 
De raad van toezicht is ervan overtuigd 
dat de leiding en besturing van de St. 
Anna Zorggroep met deze benoemin-
gen op zeer goede wijze gecontinueerd 
zal worden. Met aandacht voor conti-
nuïteit en oog voor de toekomst. 
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Computercafé Nuenen in december
De oktober/november reeks Computercafé ochtenden van SeniorWeb Nue-
nen en bibliotheek Dommeldal waren wederom een succes. Vooral de pre-
sentaties over Windows 10 en over e-mailen met Thunderbird trokken veel 
belangstellenden. Deze week wordt de reeks afgesloten met een presenta-
tie over ‘Geluid op de PC’. In december is er door alle feestdagen maar een 
kort programma, er komen deze maand slechts drie onderwerpen aan bod. 
Eind januari wordt er dan weer gestart met een voorjaarsreeks.

Programma december
1 dec | Diapresentaties met  
MovieMaker
Wat moeten we toch met al die mooie 
digitale foto’s? Maak eens een mooie 
presentatie! Met Moviemaker zet u ze 
achter elkaar in een filmpje, met over-
gangen, teksten en muziek, zodat u het 
automatisch op de TV af kunt spelen.

8 dec | Lezen op tablets
Lezen op de tablet wordt steeds popu-
lairder en is een prima alternatief voor 
de ereader. U kunt u e-boeken online 
kopen, in de bibliotheek lenen, krijgen 
(van wie dan ook) en daarna lezen. Het 
Computercafé zet de mogelijkheden 
op een rij.

15 dec | Communiceren met de  
smartphone
De smartphone is het apparaat voor 
alle mogelijke communicatievormen. 

Drie apps zijn inmiddels standaard ge-
worden voor drie soorten communica-
tie: Whatsapp voor berichten, Glymp-
se voor plaatsbepaling en Skype voor 
beeldbellen.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur de 
koffie klaar en start de inleiding om 
09.30 uur, waarbij er weer volop ruimte 
is voor vragen. Iedereen kan zonder 
aanmelding vooraf in het Computercafé 
terecht, er wordt een bedrag gevraagd 
van € 4,- voor entree plus koffie.
Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).

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

Twee Weekbladen
Graag sluiten ik en mijn fractiegenoten ons voor 200% aan bij de brief van vorige week 
van Wil Vermeulen. Als geboren en getogen Nuenenaar weet ik dat enkele ondernemers 
het initiatief tot een Nuenens weekblad Rond De Linde 58 jaar geleden hebben genomen. 
Onze toenmalige ondernemers waren ook maatschappelijk zeer betrokken bij het Nue-
nense verenigingsleven, zoals bij Brassband De Vooruitgang, Carnavalsvereniging De 
Dwèrsklippels, hofkapel De Blaospoepers en nog vele andere. Nog steeds is Rond de Linde 
100% Nuenens erfgoed en is Nuenenaar Luuk Messerschmidt uitgever. Natuurlijk met on-
dersteuning van de ook volledig Nuenense redactie, een nieuwe generatie. Nogmaals, la-
ten we blij zijn met onze 100% in Nuenen vervaardigde Rond de Linde!

Met vriendelijke groet,
Tom van den Boomen

Opiniepeiling toekomst Nuenen c.a.
Brevet van onvermogen
Hoe is het mogelijk dat een grote meerderheid van de gemeenteraad van Nuenen c.a. be-
sluit om deze zelfstandige, eeuwenoude, gemeente maar op te heffen? Getuigt dat niet 
van kortzichtigheid en van het zichzelf geven van een brevet van onvermogen: We zien 
het niet meer zitten en heffen ons maar op.
De gemeente Nuenen c.a. kan als zelfstandige gemeente blijven functioneren binnen een 
groter samenwerkingsverband. Waarom niet hard maken voor een gekozen regionaal be-
stuur voor Eindhoven en àlle randgemeenten? Regionaal beslissen wat grensoverstijgend 
is (vliegveld, musea, grote woonwijken, industrieterreinen) met instandhouding van de 
bestaande gemeenten die dicht bij huis, dus dicht bij de burger, de bouwvergunningen 
kunnen verlenen, de subsidies kunnen verdelen, zorgverlening etc.
De bestuurskracht van onze gemeente laat de laatste jaren te wensen over. Maar daar 
kunnen we met z’n allen wat aan doen: kies die mensen met bestuurlijke kwaliteit en met 
een ‘Nuenen-gevoel’. Het bestuur dicht bij de burger is toch nog altijd beter dan een be-
stuur op grote afstand.
In 2021 bestaat de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar! Vanaf 1300 is er 
al sprake van een gemeentebestuur van Nuenen-Gerwen en van Nederwetten.
Het ziet er nu naar uit dat de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten het jaar 2021 
niet haalt, een historisch feit onnodig om zeep gebracht en dan is er geen reden meer voor 
een feestje…

Roland van Pareren

Natuurlijk is er geen keus    
tussen Son of Eindhoven
De gemeenteraad van Nuenen heeft zich uitgesproken voor integratie met een andere ge-
meente. De enquête van Rond de Linde geeft aan dat van de inwoners van Nuenen voor-
keur uitgaat naar Eindhoven. De hoofdreden van de wens tot integratie met een andere 
gemeente is vooral de huidige en langdurige bestuurlijke zwakheid van Nuenen.

Het inwoneraantal van Son & Breugel is iets kleiner dan die van Nuenen. Samensmelting 
van Son met Nuenen zou inhouden dat bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen de geïnte-
greerde Son - Nuenen gemeente nog voor een groot deel met de huidige zwakte van be-
stuur van Nuenen zou blijven zitten. Dat is iets dat noch de bewoners van Son noch die van 
Nuenen willen.
Mogelijk valt uiteindelijk de keuze op Helmond of Eindhoven, die vanwege hun inwoner-
aantal de invloed van het oude Nuenen teniet kunnen doen.

Ten overvloede, Son heeft herhaaldelijk laten blijken helemaal niet met Nuenen samen te 
willen gaan!

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2 5671 DM Nuenen

Wat vindt u?
Stond er boven het artikel in Rond de Linde van 17/11 waarin de kwestie van het niet of wel 
zelfstandig blijven van de gemeente Nuenen aan de orde komt. Nu is er van enige alge-
mene bevolkings-enquête nooit sprake geweest, dus is het niet helemaal duidelijk of het 
de bedoeling is dat we nu die vraag mogen beantwoorden. Wij wagen het erop:

Wij scharen ons achter de mening van wethouder Frank Soutendijk. Je zomaar overgeven 
aan een om zich heen bouwende stad, is zinloos en heeft de - in zijn brief genoemde- be-
angstigende nadelen. Na zo’n besluit is er geen terugweg meer!

Een samengaan van dorpen met gebundelde belangen (en kosten) is de enige gezonde 
oplossing. Het beste bewijs hiervan zie ik op mijn geboortegrond (prov. Utrecht) daar 
waar het al vele jaren goed gaat. Vergeet niet: wij, als dorpen, zijn verantwoordelijk voor 
het groen en daarmee ook voor de gezondheid van de bevolking!

A. Baggermans
B. C. Baggermans-Boer

Kerkberichten wk47
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 24 november. 17.30 uur  
H. Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Johannes 
van het Kruis, belijder en kerkleraar; 
gedachtenis van de H. Chrysogonus, 
martelaar. 
Vrijdag 25 november. 07.15 uur  
H. Mis, H. Catharina van Alexandrië, 
maagd en martelares. 
Zaterdag 26 november. Geen liturgie.
Feest van de H. Sylvester, abt; ge-
dachtenis van H. Petrus van Alexan-
drië, bisschop en martelaar.                
Zondag  27 november. Eerste zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 13.00 uur Eerste advents-
voordracht; 13.45 uur meditatie in 
stilte; 14.15 uur tweede adventsvoor-
dracht; 15.00 uur H. Lof met rozen-
hoedje; 16.00 uur einde.  
Maandag 28 november. 18.30 uur  
H. Mis van de Advent. 
Dinsdag 29 november. 18.30 uur  
H. Mis van de Advent; gedachtenis 
van H. Saturninum, martelaar.  
Woensdag 30 november. 07.15 uur 
H. Mis, H. Andreas, apostel; gedach-
tenis van de Advent. 
De geschiedenis van het kerkgebouw en 
de toren vanaf begin 15de eeuw staat op 
www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Kerken 
in Peelland ook op Facebook (‘Kerken 
in Peelland’) en op YouTube (‘Kerken in 
Peelland Gerwen WMV’).

 

              NIEUW IN ONZE “HUISKAMER” 

                                                     Op vrijdagavond tot 18:30 aanschuiven voor 

                                                          heerlijke huisgemaakte, soep met extra's.

                                                          Lekker, gezond en genoeg eten voor € 10,-!  

                                                            – biologisch                            

                               – vegetarisch

                 – vrij van gluten, lactose

                                                             en geraffineerde suikers.
    

    AANBIEDING VANAF NU T/M 3 DEC.
        Bij aankoop van 1 pak koffie van Simon Lévelt naar keuze

        1 pakje thee (10 zakjes) van Simon Levélt  CADEAU
        er is keuze uit 10 soorten thee, (max. 3 per persoon).

      Bio- Lekkers
Biologische winkel met kleine eetkaart

za. 3 december 

FEESTJE:
 1 jarig bestaan met  

hapje en drankje 

  én vanaf 12:00 uur   

  zang en gitaar door    

Rubin van Kooyk

Welkom!

Liza Jazenko houdt atelierverkoop

Deel opbrengst naar goed doel
Wegens verhuizing houdt de Nuenense kunstenares Liza Jazenko een oprui-
mingsuitverkoop in haar atelier aan de Spaarpot in Geldrop. Een deel van de 
opbrengst is bestemd voor de voedselbank in Nuenen (10%).

De Nachttrein van Liza Jazenko

Haar kunstwerk bestaat uit schilderij-
en (olieverf en acryl), grafiek en colla-
ges. Ze werkt o.a. met papier, inkt, 
krijt, brons, hout, gips, was, metaal en 
steen en experimenteert graag met 
andere materialen, zoals kunststof en 
glas. De verhuizing van haar atelier 
valt samen met haar 40-jarig jubileum 
als kunstenares. 

Liza’s oorspronkelijke inspiratiebron 
is de natuur. Vanuit haar atelier in de 
Opwettense Watermolen begon ze 
met haar herinneringen te werken. 
Ook de indrukken die ze opdeed tij-
dens haar reizen naar Mongolië, In-

dia, Afrika, Australië, Oekraïne en IJs-
land kwamen tot uitdrukking in haar 
werk. Zo werd haar kunst door de ja-
ren heen als het ware een dagboek.

Het kunstwerk ‘De Nachttrein’ vertelt 
het verhaal over Liza en haar moeder 
en alle andere meisjes van 14 die in de 
Tweede Wereldoorlog uit de Oekraï-
ne zijn weggevoerd. Ze werden in 
veewagens naar de kampen in Duits-
land getransporteerd en moesten het 
zogenaamde ‘Ost-vignet’ op hun kle-
ding dragen. Europese jongens uit 
verschillende landen werden opge-
pakt en tewerkgesteld in Duitsland. 
Na de bevrijding gingen de Oekraïnse 
meisjes met hen mee. De meisjes die 
teruggingen naar Rusland werden ge-
vangen gezet, omdat men niet wilde 
geloven dat ze onvrijwillig naar Duits-
land waren gegaan. Pas vele jaren later 
werd deze foutieve gedachte toegege-
ven en dat kwam voor veel meisjes te 
laat, omdat ze in de gevangenis waren 
gestorven nadat ze de kampen had-
den overleefd. De panelen van het 
kunstwerk vertellen het verhaal van 
de treinreis van Oost naar West van 
Liza’s moeder. Op haar 14e jaar ging 
Liza voor het eerst met haar mee naar 
Rusland om hun familie daar te be-
zoeken, dat was toen pas mogelijk….

Liza’s atelieropruiming
Zaterdag 26 en zondag 27 november 
van 11.00 tot 16.00 uur. Spaarpot 24, 
5667 KX Geldrop. 06 - 43 44 99 71 / 
liza.jazenko@gmail.com
www.lizajazenko.nl
www.voedselbanknuenen.nl

Esta’s van  
Rudyard Kipling 
zijn creatief bezig!
Afgelopen zaterdag hebben de Esta’s 
van Scouting Rudyard Kipling een 
creatieve ochtend gehad. Ze hebben 
met natuurlijke materialen een na-
tuur geïnspireerde kaars gemaakt.

Iedereen begon met het zoeken van de 
materialen in het bos. De Esta’s kwa-
men terug met de gekste en beste ma-
terialen die ze wilden gebruiken. Hier-
na begon het timmerwerk, een stevige 
ondergrond was natuurlijk belangrijk 
om de kaars stevig op zijn plek te laten 
staan. Na deze stap was het tijd om de 
tak op het plateau te bevestigen. Nadat 
dat bij iedereen was gebeurd kon het 
decoreren en versieren beginnen. Hier 
kwamen de mooiste creaties uit voort. 
Lijkt het je leuk om iedere zaterdag-
ochtend een leuk, creatief en speelse 
ochtend te beleven? Kom een keertje 
langs om mee te draaien, we zijn altijd 
op zoek naar gezellige nieuwe Esta’s! 
Kijk op www.rudyardkipling.nl

Marleen Hovestadt 25 jaar       
bij Drukkerij Messerschmidt
11 november 1991 startte Marleen haar 
werkzaamheden bij Drukkerij Messer-
schmidt. Haar voornaamste bezigheid was 
het typen van teksten, die toen nog op pa-
pier aangeleverd werden, die in Rond de 
Linde geplaatst moesten worden. 

Nu, 25 jaar later, zijn haar werkzaamhe-
den verschoven naar het nalezen van ad-
vertenties/teksten en de bewaking dat 
alles geplaatst is in Rond de Linde wat 
door redactie en advertentieafdeling 
aangeleverd is.
Verder zorgt Marleen er wekelijks voor dat 
Rond de Linde vergaard en afgeteld wordt 
zodat de krant in nette pakken bij de be-
zorgers aangeleverd kunnen worden.
Ook de nabewerking van het drukwerk 
zoals vergaren, snijden, lijmen etc is bij 
haar in goede handen.

Marleen, Proficiat met je 25-jarig jubileum 
en dat nog vele jaren mogen volgen.



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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

verkocht

Heikampen 80 Nuenen
Moderne tussenwoning met recentelijk vernieuwde open keuken, 
woonkamer met sfeervolle houtkachel, 4 slaapkamers en zonnige 
privacy biedende achtertuin. De woning is gelegen in Nuenen-Zuid, in 
een kindvriendelijke groene woonomgeving met een speeltuin achter 
de woning. Op loopafstand van het winkelcentrum, scholen en sport- 
en recreatiecentra.
•	 Inhoud:	430	m3
•	 Woonopp:	124	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	239.000,00	k.k.

verkocht

Beth	van	de	Rijtlaan	14	Nuenen
Vrijstaand huis met een inpandige garage. De woning is voorzien van 
een royale woon-/eetkamer, een woonkeuken en bijkeuken. Op de 
verdieping 4 slaapkamers en een badkamer.  De instapklare woning is 
gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonomgeving met in de 
directe nabijheid scholen maar ook het gezellige centrum 

•	 Inhoud:	550	m3
•	 Woonopp:	159	m2
•	 Bouwjaar:	1990
•	 Vraagprijs:	€		539.000,00	k.k.

verkocht

Het	Steenen	Huijs	3	Nuenen
Keurig onderhouden ruim 3-kamer appartement gelegen op de begane 
grond van een kleinschalig appartementencomplex in Nuenen-Oost.  
Het appartement is voorzien van een lichte woonkamer, een open 
keuken, 2 slaapkamers en een badkamer en er is tevens de beschikking 
over een knusse achtertuin met vrij uitzicht over het gemeentegroen.

•	 Inhoud:	270	m3
•	 Woonopp:	95	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€	185.000,00	k.k.

verkocht

Hof	van	Wijck	34	Nuenen
Nieuw 3-kamerappartement in het centrum van Nuenen in het plan 
t Oog van Nuenen. Buitengewoon smaakvol ingericht en afgewerkt 
met duurzame materialen. Bij het appartement behoort een eigen 
parkeerplaats, gelegen in de afgesloten parkeerkelder. In de directe 
omgeving vindt u diverse winkels, gezellige restaurants en café’s. 

•	 Inhoud:	255	m3
•	 Woonopp:	85	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	219.000,00	k.k.

verkocht

De Stockbempt 80 Nuenen
Royaal 3-kamer hoekappartement gelegen op de tweede verdieping 
van een luxe appartementencomplex met lift op een prachtige locatie 
in het centrum van Nuenen. Het appartement geniet een prettige 
lichtinval door de vele raampartijen en biedt een vrij uitzicht over groen. 
Het appartement is voorzien van een eigen parkeergelegenheid.

•	 Inhoud:	390	m3
•	 Woonopp:	147	m2
•	 Bouwjaar:	1996
•	 Vraagprijs:	€	349.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Kerkakkers	11a	Nuenen
Vrijstaande woning met inpandige garage en een verwarmd zwembad 
gelegen in vrijwel het centrum van kerkdorp Gerwen doch in een 
rustige groene woonomgeving. De woning is voorzien van een ruime 
woonkamer, een half open keuken, een bijkeuken, 4 slaapkamers en 
een badkamer op de verdieping alsmede een ruime bergzolder.

•	 Inhoud:	620	m3
•	 Woonopp:	170	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	475.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

De	Hal	2	Nuenen
Vrijstaande semi-bungalow met carport. De woning is gelegen op 
de hoek van een rustige straat die uitkijkt over de Hooidonkse Beek. 
De woning is voorzien van een riante woonkamer, een badkamer en 
slaapkamer op de begane grond alsmede een slaapkamer en badkamer 
op de verdieping.

•	 Inhoud:	623	m3
•	 Woonopp:	198	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	469.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Wijngaardplein	47c	Eindhoven
Instapklaar 3-kamer appartement op de tweede etage voorzien van 
een lichte woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers, vernieuwd toilet 
en badkamer en een ruim balkon op het oosten. Het appartement is 
centraal gelegen in een klein appartementencomplex met liftinstallatie 
in winkelcentrum Vaartbroek en nabij uitvalswegen.

•	 Inhoud:	264	m3
•	 Woonopp:	96	m2
•	 Bouwjaar:	2006
•	 Vraagprijs:	€	199.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Sleedoornlaan	6	Nuenen
In groene en rustige woonomgeving gelegen, goed onderhouden, royale 
tweekapper met aangebouwde garage. De woning is voorzien van maar 
liefst 5 slaapkamers en is gunstig gelegen ten opzichte van zowel het 
centrum van Nuenen, winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen-Zuid 
alsmede uitvalswegen, scholen en sportaccommodaties.

•	 Inhoud:480	m3
•	 Woonopp:	146	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Opwettenseweg	86	Nuenen
Karakteristiek vooroorlogs woonhuis met een zeer royale en diepe 
achtertuin op het westen gelegen. Deze woning ligt op korte afstand 
van het centrum van Nuenen, en is voorzien van een knusse woonkamer, 
een woonkeuken, badkamer op de begane grond, 4 slaapkamers op 
de verdieping. Koper van de woning dient rekening te houden met 
moderniseringskosten! 
•	 Inhoud:	500	m3
•	 Woonopp:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1938
•	 Vraagprijs:	€	550.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Het Nuenens Mannenkoor

Fantastische opening   
van het jubileumjaar 2017
Afgelopen zaterdag hebben bezoekers van Het Klooster (totaal uitver-
kocht!) kunnen genieten van een concert van Het Nuenens Mannenkoor 
(NMK) en This Generation uit Geldrop. Als eerste trad het NMK op zodat This 
Generation hun combo en geluidsinstallatie in de pauze konden opzetten.

Met gesloten map werd het eerste 
nummer gezongen ‘Hier staat het 
Nuenens Mannenkoor’. Het oorspron-
kelijke nummer is van J. Kinkel, en van 
tekst voorzien door het NMK lid Ge-
rard van der Lubbe. 
Op zijn onnavolgbare wijze lichtte 
Paul Hotterbeekx, dirigent NMK, de te 
zingen liederen toe. Waardoor, de vaak 
Engelse, teksten meer inhoud kregen 
voor het aanwezige publiek. Halver-
wege het optreden van het NMK werd 
de NMK Cd ‘20 jaar zin in zingen’ ge-
presenteerd en werd het eerste exem-
plaar overhandigd aan Mevrouw Tine-
ke Fitters. Zij is de weduwe van Pieter 
Fitters, de eerste voorzitter van het 
NMK. Pieter Fitters heeft het koor 
vanaf de oprichting met zijn inzet 
‘vleugels’ gegeven. Het laatste nummer 
van het NMK was ‘When the saints go 
marching in’. Het was het swingende 
slot van het NMK-optreden en de zaal 

deed enthousiast mee. Zeker in de re-
prise van dit nummer was de zaal nog 
enthousiaster en werd er zelfs om nog 
een herhaling gevraagd. Maar aan al 
het moois komt een eind.
In de pauze werden de Cd’s te koop 
aangeboden voor slechts 10 Euro. Na 
de pauze was het de beurt aan This 

Generation. Enthousiaste vrouwen en 
mannen met hun combo. ‘I want to 
break free’ van Queen werd enthou-
siast meegezongen vanuit de zaal. De 
stofzuigers ontbraken nog. Het ‘Babe-
te Yetu’ (Onze Vader in het Swahili) 
werd heel mooi gezongen door soliste 
Esther van de Ven. Bijna magistraal 
was de vertolking van ‘Somebody to 
Love’ (Queen) door soliste Marian van 
Beek, tevens dirigente van This Gene-
ration. Zij werd daarbij ondersteund 
door het koor op de achtergrond.
Met De Pastorale van Ramses Shaffy 
en Liesbeth List werd hun optreden af-
gesloten. 
Een gezellige nazit met de gasten uit 
Geldrop volgde. De hoofdprijs uit de 
tombola werd gewonnen door een 
koorlid van This Generation. 

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Stackhouse
Het is weer blues time!! Op 27 november speelt in Café Schafrath de band 
Stackhouse. Aanvang 15.30 uur en de entree is gratis.

Nieuwe serie Nuenens Swingtime 
door Bigband Nuenen
Zondag 27 november vindt de eerste voorstelling plaats van een nieuwe se-
rie Nuenens Swingtime door de Bigband Nuenen, naar het radioprogramma 
Swingtime van de Avro. Gastsolist is dan trompettist Harm Langermans uit 
Eindhoven. Zangeres Lidwien Bakkeren uit Nuenen zal de Bigband tijdens 
een aantal stukken aanvullen.

Stackhouse speelt op een traditionele 
manier de classic Chicago Blues. Het 
zijn aanstekelijke (swing) blues num-
mers, boogies en ballads die tijdens 
een sfeervol en energiek optreden ten 
gehore worden gebracht. Stackhouse 
is momenteel bezig met hun CD tour. 
Hun tweede CD ‘Tailgatin’ zeer goed 
ontvangen in de Nederlandse blues 
scene. De 5 mans band stond al op me-
nig groot festival, maar nu ook in Nue-
nen! Hier moet je bij zijn als je van 

heerlijke roots muziek houdt.
Sunny Blues Nuenen organiseert di-
verse optredens van bluesbands in Ca-
fé Schafrath aan het Park in Nuenen. 
Wilt u automatisch geïnformeerd wor-
den over de optredens, dan kunt u zich 
aanmelden voor de gratis nieuwsbrief. 
Zie hiervoor de website.
Sunny Blues Nuenen: Stackhouse. Da-
tum: 27 november 15.30 uur. Locatie: 
Cafe Schafrath, Park 35 Nuenen. 
www.sunnybluesnuenen.nl
 

Deze nieuwe serie zal plaatsvinden op 
zondagmiddagen vanaf 14.30 uur in de 
Watermolen van Opwetten, het nieu-
we thuispodium van de Bigband Nue-

nen. Het restaurant zal tijdens een 
Swingtime voorstelling een speciaal 
jazzarrangement aanbieden. De entree 
is gratis.

Avondje Zonnebloem
Op 16 november werd er voor de gasten van de Zonnebloem een gezellige avond 
georganiseerd bij Feestcentrum Berkenbosch. De organisatie koos dit keer voor 
het Shantykoor The Salty Dogs uit Mierlo. Nadat alle gasten een plaatsje hadden 
gevonden en voorzien waren van koffie en wat lekkers, werd door een van de 
koorleden het programma uitgelegd. Hij vertelde wat een Shantykoor inhield en 
deelde aan alle gasten een boekje uit met liederen. Het koor werd begeleid door 
enkele muzikanten. Er werd volop meegezongen en gedeinsd op de bekende me-
lodieën. De avond eindigde rond 21.30 uur met een daverend applaus.

40UP Dansavond 
voor Singles, Laco 
strandbad Nuenen
26 november is er bij Laco strandbad 
Nuenen een knallende 40+ party voor 
singles. Er kan dan gedanst worden op de 
heerlijke hits van de 70's tot heden. Disco, 
soul, R&B en salsa enz. komen voorbij.
Even weer een avondje terug in de tijd 
op een grote dansvloer. Kom gezellig al-
leen of met anderen en meld je alvast 
aan op facebook; SCE singleclubeind-
hoven. Start 21.00 uur tot 01.00 uur. En-
tree € 10,- Adres Enodedreef 3 Nuenen.

Verkoop kaarten 
KBO kerstviering
In het laatste KBO TREFPUNTnummer 
zijn helaas een paar data met betrekking 
tot de aanstaande Kerstvieringen foutief 
vermeld. De goede teksten zijn:
KBO kerstviering Gerwen is op vrij-
dagmiddag 16 december. De kaartver-
koop voor de KBO kerstviering Nue-
nen (21 december), is op woensdag 7 
december van 11.00 uur tot 12.00 uur 
en op donderdag 8 december van 13.00 
tot 14.00 uur in ’t Trefpunt van de KBO 
in Het Klooster.

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

 

Speciale editie
Vesten (kort/lang) 

voor ‘n November prijs
dus goed betaalbaar!

o.a.  Betty Barclay
 Monari
 Frank Walder
 Elisa Minelli
 Maria Bellentani

Vanaf maandag gestart.
*maandag vanaf 11.00 uur open

Taxeren, een vak apart
Een enkele keer sta ik wel eens in de rechtbank om de rechter(s) van advies te 
dienen over twee behoorlijk uiteenlopende taxatiedossiers. De rechter moet 
dan een Salomonsoordeel uitspreken, omdat twee taxateurs kennelijk niet of 
onvoldoende objectief en zelfs onafhankelijk hebben gewerkt. Ze dienen dan 
bijvoorbeeld twee uiteenlopende belangen, zoals die van de eigenaar die zo-
veel mogelijk rendement op zijn bezit wil behalen. Of die van de koper die het 
liefst tegen een zo laag mogelijke prijs van zijn bedrijfsmiddelen gebruik maakt. 
Een taxateur dient echter altijd onafhankelijk te zijn. Hij dient het publieke be-
lang waarbij marktwaarde altijd het uitgangspunt is. Het is jammer als het uit-
eindelijk tot een rechtszaak moet komen, maar dit zal in de toekomst wel min-
der vaak gebeuren, is mijn inschatting.

Strengere regelgeving en afspraken over ‘zelfregulering’ maken het steeds 
moeilijker om tot volstrekt uiteenlopende taxaties te komen. Een zekere marge 
kan er altijd zijn omdat taxateurs de kansen van het vastgoed, de waarde van de 
huurovereenkomst en/of de omgevingsfactoren verschillend kunnen beoorde-
len. Er komt nu eenmaal veel kijken bij het bepalen van de marktwaarde van 
een gebouw. Taxeren is geen exacte wetenschap. 

Wat veel professionals niet weten is dat ook een taxatieverklaring, waardeverkla-
ring of een verkort taxatierapport binnen de definitie van de professionele taxa-
tiedienst (PTD) valt. Deze verklaring wordt vaak door de bank/hypotheekadvi-
seur gevraagd bij het aangaan van een overbruggingsfinanciering. De 
‘makelaarsverklaring indicatie verwachte verkoopopbrengst’ voldoet niet aan 
de onderzoeks- en rapportage-eisen van een professionele taxatiedienst. Ook 
kan een taxateur geen taxatie-opdrachten verrichten van objecten waarbij hij 
ook als verkopend makelaar betrokken is (wat vaak het geval is bij de waardever-
klaring). Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. De 
steeds strengere regels maken ‘sjoemelen’ echter vrijwel onmogelijk, of het nu 
om commercieel onroerend goed gaat of om woningen. 

Een NRVT (Nationaal Register Vastgoed Taxateurs) Register-Taxateur moet aan 
de strengste opleidingseisen voldoen voor vier onderscheiden ‘kamers’: wonin-

gen, kleinzakelijk & grootzakelijk, WOZ en agrarisch. Je moet 
dat opleidingsniveau ook vasthouden door voortduren-

de scholing en door een voorgeschreven aantal taxa-
ties per jaar uit te voeren in de categorie(ën) waarin je 
competenties liggen. Dit alles wordt bewaakt door 
het NRVT, een ‘zelfregulerende’ organisatie, compleet 
met een eigen Tuchtraad. 

In de praktijk was al sprake van strenge eisen van bij-
voorbeeld banken en toezichthouders, waardoor make-

laars die het vak ’taxeren’ niet hebben bijgehouden toch al 
niet meer werden gevraagd voor taxatiewerk. Zo wordt 

taxeren steeds meer een vak apart. Ik blijf dat met 
veel plezier (objectief en onafhankelijk) beoefenen. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
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Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 24 t/m 5 dec. en zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP.
Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

SINTERKLAAS/PAKJESAVOND
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alle eau-de-toilettes, eau-de-
parfums en geschenkdozen m/v

25-60% DIRECTE KASSAKORTING 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Uw cadeaus worden met de meeste zorg fantastisch ingepakt!

Koopavond: vrijdag 2 december tot 20.00 uur
Extra koopzondag: 4 december van 12.00 tot 17.00 uur
Maandagmorgen 5 december vanaf 9.00 uur geopend

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

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN  - Gevelreini-
ging - Schoorsteenrenovatie 
- Voegwerken - Impregneren. 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE 
06-23703691 / 040-2832957.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue | Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl | www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

MEGAVLOOIENMARKT 
220 kramen bomvol! 27 no-
vember 9.00-16.00 uur. Ten-
nishallen Eindhoven. Noord, 
Vijfkamplaan 12. € 2,- p.p. 
06-20299824.

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

€ 45,-
€ 65,-
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Flore Meulendijks naar 
Nederlandse Kampioenschappen
Door Marie-Louise Kardol

Vorig seizoen debuteerde Flore Meulendijks bij de Nederlandse Junioren en 
Jeugdkampioenschappen kortebaan in Amsterdam met een 15e plaats op 
de 200m schoolslag. In januari mag ze gaan proberen die plek te verbeteren, 
want met 2.59.14 bleef ze keurig binnen de 3.00. 66 die nodig was voor de 
NJJK kortebaan 2017 eind januari in Eindhoven.

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

5de Rik wedstrijd gewonnen 
door Bernard de Louw
Deze avond stond toch wel in het teken van de vorige week vrijdag op 84 
jarige leeftijd overleden Jan Elbers. Hij was altijd trouw deelnemer aan onze 
rik wedstrijd en nooit te beroerd om een extra handje toe te steken als dit 
nodig was. Jan was een clubicoon, Ere lid van de RKSV en onderscheiden 
door de Koningin maar vooral een echte groen witter. Voor aanvang van de 
wedstrijd werd even stil gestaan met een minuut stilte. De supportersclub 
wenst de familie Elbers veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Zwemmen

Het scheelde maar weinig of Flore had 
afgelopen weekend bij de solo wed-
strijd in Deurne direct ook haar 2e li-
miet gepakt, want ook op de 200m 
wisselslag kwam ze met 2.47.01 erg 
dicht in de buurt van de gevraagde 
2.46.79. Daarnaast noteerden nog een 
aantal zwemmers van Z&PV Nuenen 
sterke tijden op 200m afstanden. Zo 
haalde Joep Dedding 2 seconden van 
zijn 200 schoolslag en bijna 7 secon-
den van zijn 200 wisselslag af. Pleun 
van der Heijden tekende op de 200 
schoolslag voor een PR van 6 secon-
den, Gijs van Leeuwen voor 9 secon-
den op zijn 200 wisselslag en ook Frans 
Slaats, Lennart van Sas, Tessa Verdon-
schot en Kari van Zwol waren sneller 
dan ooit op die 200m.
Voor de jongere garde stonden er wat 
kortere nummers op het programma 

en daarop wisten Eunice van Ekert 
(2005), Nienke van Lieshout (2005), 
Diede Struijk (2004) en Liselot van der 
Velden (2007) tot ‘perfecte scores’ te 
komen: alle afstanden die ze zwom-
men, inclusief tussentijden, waren 
sneller dan ze ooit hadden gedaan. En 
het had weinig gescheeld of Lara van 
Cuijk (2002) en Ralph Spanjers (2008) 
hadden zich daar ook bij gevoegd, zij 
scoorden nu op 4 van de 5 (Lara) en 3 
van de 4 (Ralph) afstanden een nieuw 
PR.
Bij de iets oudere zwemmers vielen de 
tijden van Jeroen Schelling (1997), 
Thomas van Mierlo (1993) en Moni-
que Huizing (1984) op. Laatstgenoem-
de verbeterde haar 100m vlinderslag, 
Jeroen zijn 50 vlinder en Thomas van 
Mierlo zette op dezelfde afstand 28.23 
op de klok.

Rikken

Na een onderbreking van een week 
werd afgelopen vrijdag weer aangevan-
gen met de vijfde rik avond in de kanti-
ne van de RKSV Nuenen. Ook deze 
avond kan de organisatie weer terug 
zien op een geslaagde avond met een 
goede opkomst en een mooi deelne-
mersveld. Al meteen in de eerste ronde 
was het Bernard de Louw die met 88 
punten de leiding nam en deze ook tot 
het einde vasthield. De verschillen wa-
ren deze avond niet al te groot maar er 
gebeurde ook niet echt iets spectacu-
lairs deze avond zodat de jury deze 
avond niet in actie hoefde te komen.
Na de pauze werd er door de deelnemers 
nog wel een moedige poging onderno-

Danique de Groot in Kerst-
ROLLERshow, ‘The 4 Seasons’
Rollerclub De Oude Molen presenteert zaterdag 17 en zondag 18 december 
met trots weer een unieke editie van de jaarlijkse KerstROLLERshow. Dit 
spektakel zal plaatsvinden in sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. Danique 
de Groot uit Gerwen zal schitteren tijdens dit weekend.

Rolschaatsen

De voorbereidingen lopen op volle toe-
ren, onze leden zijn hard aan het trainen 
om stuk voor stuk mooie nummers neer 
te kunnen zetten. Tijdens de KerstROL-
LERshow zal dit jaar alles draaien om 
‘The 4 Seasons’. Vol vaart en ritme wordt 
u meegenomen door de vier jaargetij-
den, wat zal zorgen voor veel diversiteit 
en verassingen. Danique loopt alweer 
een aantal jaartjes mee in de rolschaats-
sport. Tijdens de KerstROLLERshow 
rijdt ze mee in 6 nummers, dat betekent 
veel trainingsuren en tijdens de show 
heel snel omkleden!

De KerstROLLERshow wordt gereden 
in de sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 
2a te Beek en Donk. Voorstellingen 
zijn op zaterdag 17 december om 19.00 
uur en op zondag 18 december om 
11.00 en 16.00 uur. 

Voorverkoop kaarten kosten € 12,50, 
kinderen tot en met 11 jaar € 9,-, deze 
zijn te bestellen via de website: www.rc-
deoudemolen.nl en bij verschillende 
voorverkoopadressen, zie website. Na 
16 december zijn kaarten te koop aan de 
kassa voor € 13,50.

Wim Daniëls en Jan Peeters in De Stam Gerwen 

NWB-renner Henrie Maatje bij 
eerste Wielercafé van de NWV
Henrie Maatje is één van de drie gasten bij het Wielercafé in café de Stam in 
Gerwen. Dinsdag 29 november is dit eerste NWV-Wielercafé met als gasten 
Henrie Maatje en Niels Verbruggen, beiden uit Nuenen en met Piet Rooijak-
kers, de eerste profrenner uit onze gemeente en ook de eerste inwoner van 
Nuenen c.a. die in de Tour de France startte. De toegang is gratis en belang-
stellenden zijn welkom. 

Het wielercafé is een activiteit van de 
Nuenense Wielervrienden (NWV) en 
gespreksleider is de bekende mcrofo-
nist Jan Peeters. Taalvirtuoos Wim Da-
niëls zal die avond een inkijk geven in 
het wielrennen van toen en nu. Jan 
Peeters gaat in gesprek met de drie 
gasten uit de wielerwereld en dat le-
vert interessante wetenswaardigheden 
en persoonlijke ontboezemingen op. 
Henrie Maatje was als wegrenner bij 
de Nederlandse Wielerbond (NWB) 
een vaste podiumklant. Zo veroverde 
hij op 35-jarige leeftijd het provinciaal 
Brabants kampioenschap 1982 en 
werd hij dat jaar ook nog eens Neder-
lands kampioen. Twee jaar later werd 
Nuenenaar Henrie Maatje in het Oos-
tenrijkse St-Johann derde bij de we-
reldkampioenschappen wegrennen 
voor niet-licentiehouders. 

Gerwenaar Piet Rooijakkers
Piet Rooijakkers (1980) uit Gerwen 
wielrende al vanaf zijn jeugdjaren. Hij 
was de eerste profrenner (van 2006-

Gerwenaar Piet Rooijakkers is manager van de wielerploeg BABY-DUMP. (foto Cees van Keulen)

 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Prachtkans
voor de liefhebber

nu in November
voor een Dealprijs

o.a. Boudé jurkjes
optiek bontjasjes

vesten - pullovers - polo’s
* speciaal assortiment

maandag vanaf 11.00 uur open

Nuenenaar Henrie Maatje wordt in 1982 Nederlands kampioen bij de NWB, 
Gerwenaar Jan Smits (rechts) wordt tweede…. (foto archief Henrie Maatje)

discipline bij het wielrennen, het veld-
rijden. Niels werd onlangs tweede bij 
het regionaal kampioenschap veldrij-
den. In de veldrit in Lieshout op zon-
dag 20 november eindigde de Nuenen-
se veldrijder als twintigste bij de cate-
gorie Elite/Beloften. 

Jan Peeters en Wim Daniëls staan ga-
rant voor mooie verhalen en gezellig-
heid. Het eerste Wielercafé van de 
Nuenense Wielervrienden is in café de 
Stam in Gerwen en begint dinsdag-
avond 29 november om acht uur. Pu-
bliek is van harte welkom.

2010 bij Skil-Shimano) en eerste Tour-
renner uit onze gemeente. Piet is nu 
teammanager bij de Baby-Dump Cy-
clingploeg. En de jonge Niels Verbrug-
gen is de Nuenense belofte bij het veld-
rijden. Hij steekt pas sinds kort zijn 
neus aan het venster bij de zwaarste 

Speeddaten of 
e-mailen met de 
plastisch chirurg 
Tijdens de Dag van de Plastische Chi-
rurgie op 25 november kunnen geïn-
teresseerden op een laagdrempelige 
manier kennis maken met de plasti-
sche chirurgie van het St. Anna Zie-
kenhuis te Geldrop.

Tussen 09.00 en 12.00 uur is het moge-
lijk om met plastisch chirurg (i.o.), mw. 
Lisette Hoekstra te speeddaten op de 
polikliniek plastische chirurgie (route 
61). Voor iedereen die niet in de gele-
genheid is om naar het ziekenhuis te 
komen, is het mogelijk om vragen per 
e-mail te stellen aan de specialist. 
Plastisch chirurg (i.o.) Lisette Hoekstra 
zit op vrijdag 25 november van 09.00 tot 
12.00 uur klaar om persoonlijke vragen 
te beantwoorden over o.a. borstrecon-
structie, ooglidcorrectie, borstvergro-
ting en -verkleining, littekencorrectie, 
botox en fillers, handchirurgie en gelaat-
schirurgie. De speeddate vindt plaats op 
de polikliniek plastische chirurgie, route 
61. Aanmelden voor het speeddaten kan 
via www.st-anna.nl/aanmelden-activi-
teiten of telefonisch bij patiëntenvoor-
lichting (040 - 286 4874 ). 
Voor iedereen die niet in de gelegen-
heid is om naar het St. Anna Zieken-
huis te komen, is het ook mogelijk om 
op vrijdag 25 november per e-mail vra-
gen te stellen aan Lisette Hoekstra via 
speeddateplastischchirurg@st-anna.
nl. Zij ontvangen dezelfde dag een ant-
woord. www.st-anna.nl/activiteiten

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 27-11 in het programma Nuenen Nú 
•	 Impressies	van	Dorpsquiz	Hee	doe	de	mee	op	5	november
•	 Intocht	van	Sinterklaas
•	 Slotfeest	Dorpsquiz	Hee	doe	de	mee	op	12	november
•	 Een	gedicht	van	Jan	Schuts	
•	 Het	vijfde	gesprek	met	de	burgemeester
•	 Allerlaatste	aflevering	van	Biografie	van	een	Dorp	(Opwettenseweg,	afl.18)	

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú zijn te zien om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 
uur, 19.00 uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur en te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl You Tube en Facebook.

men om Bernard van de eerste prijs te 
verdringen. Met 79 punten was het Ge-
rard van Orsouw die nog redelijk in de 
buurt kon komen voor Jan Bertelink die 
ook steeds beter in dit geheel begint mee 
te draaien. Helaas konden de dames de-
ze avond geen potten breken en komen 
dan ook niet voor in de uitslag.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Janes Tuhumury.

Uitslag vrijdag 18 november
 1 Bernard de Louw  88 punten
 2 Gerard van Orsouw  79 punten
 3 Jan Bertelink  76 punten
 4 Naud Leenders  68 punten
 5 Janes Tuhumury  61 punten
 6 Harry Verhoeven  59 punten
 7 Harold van Bree  59 punten
 8 Hub Marquenie  53 punten
 9 Hennie Noyen  53 punten
10 Peter de Louw  52 punten

Vrijdag 25 november gaan wij weer ver-
der met de volgende rik avond bij de 
supportersclub RKSV Nuenen. Aan-
vang 20.15 uur en ook dan is weer ie-
dereen van harte welkom om deel te 
nemen, zowel leden als niet leden, erva-
ren of onervaren, alle rikkers zijn van 
harte welkom. En er is altijd wel iemand 
voor de helpende hand en goed advies.
Locatie Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor 
info tel: 06-10289797 of 06-40320419.

Animatie-  
film    
Merlijn    
Passier
In 2012 kregen Nuenenaar Merlijn 
Passier (producent) en animator Frodo 
Kuipers het idee om samen een anima-
tiefilm te gaan maken. Ze zamelden 
geld in via Cinecrowd en wisten ver-
volgens ook een kleine subsidie bij het 
Filmfonds los te weken. Dat heeft gere-
sulteerd in de film Bullet Time. Hierin 
worden twee kogels tijdens een klas-
sieke Western-shootout in hun dode-
lijke vlucht verliefd op elkaar. Weten 
zij elkaar te vinden en tegen welke 
prijs?, zoals zij het zelf omschrijven.
De première zal plaatsvinden op dins-
dagavond 22 november in het audito-
rium van Het Natlab. Zie ook cine-
crowd.com/nl/bullet-time en www.
facebook.com/BulletTimeTheFilm.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand november
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind

Miv november Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

21 november t/m 26 november
Collecte Nationaal MS fonds

Donderdag 24 november
09.30 uur Het Computercafé SeniorWeb: 
Geluid op de PC. JH van Berckellaan 18

10.30 uur Cultuur Overdag: film ‘Suite Fran-
çaise’. Het Klooster

Donderdag 24 november
19.30 uur Extra Wifi bijeenkomst OnsBra-
bantNet. Het Klooster, Park 1 in Nuenen

19.30 uur BOA Informatieavond: de apothe-
ker. De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Donderdag 24 november
20.00 uur lezing over Bisschop Bekkers door 
Wim van Kreij. Zaal de Koekoek te Lieshout
20.00 uur De Boot In: muziektheater Pria-

more. Het Klooster in Nuenen. 

Vrijdag 25 november 
20.15 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 
20.30 uur RKVV Nederwetten rikavond

 Piet Renders Paviljoen

Zaterdag 26 november
09.00 uur Laatste Knotdag IVN-Nuenen

Vanaf Het Klooster

26 november t/m 8 januari 2017
Expositie ‘licht’, schilderijen en gedichten
Op zondagen na de mis en op ma t/m vrij 
09.00-14.00 uur. Pastoraal centrum H. 

Clemenskerk Park 53 Nuenen

Zaterdag 26 november
20.11 uur Dwèrsdebuut carnavalsvereniging 

De Dwèrsklippels. Het Klooster in Nuenen

Zaterdag 26 november
21.00 uur 40 UP dansavond voor singles

Laco strandbad Enodedreef 3 Nuenen

Zaterdag 26 en zondag 27 november
11.00-16.00 uur Atelieropruiming tbv 

Voedsebank Nuenen. Atelier Liza Jazenko, 
Spaarpot 24, 5667 KX Geldrop

Zondag 27 november
14.30 uur Nuenens Swingtime

Watermolen van Opwetten

Zondag 27 november
15.00 uur Lenny Kuhr, gekust door 

de eeuwigheid. Van Goghkerkje Nuenen
15.30 uur Sunny Blues Nuenen: Stackhouse

Cafe Schafrath, Park 35 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, 10.30 uur Nuenen

Zondag 27 november
14.30 uur Nuenens Swingtime, trompet 

Harm. Langermans, zang Lidwien Bakkeren
De Watermolen van Opwetten

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

Zondag 27 november
20.30 uur Liederentafel 
Café Schafrath Nuenen

Dinsdag 29 november
20.00 uur Het eerste Wielercafé 
van de Nuenense Wielervrienden. 

Café de Stam in Gerwen

Woensdag 30 november
20.15 - 21.30 uur Lezing Eric van den Berg, 
‘Deel je leven-ook online?’ De Regenboog, 

Sportlaan 5 Nuenen

Donderdag 1 december
9.30 uur Computercafé Nuenen: Diapresenta-
ties met MovieMaker. JH van Berckellaan 18
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie inloopoch-
tend. Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Vrijdag 2 december
15.00 uur Onthulling door Wethouder 

Jansen::t park (bij gemeentehuis) wordt om-
getoverd tot Baron van Hardenbroek park

Vrijdag 2 december
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

Zondag 4 december
Taizévespers 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Donderdag 8 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: Lezen op 

tablets:
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 10 december
21.00 uur Flachau Try out

Café Schafrath

Zaterdag 10 en zondag 11 december 
11.00-16.00 uur Open dagen 

schilderscollectief Atelier Nuenen 
Berkenbos 8 te Nuenen

Zondag 11 december
15.00 uur Vocaal Ensemble Marcando

De Regenboogkerk

Zondag 11 december 
16.00 uur Winterglow concert Blue Planet 

Harp Ensemble
O.l.v. Inge Frimout-Hei

 Heilige Clemenskerk Nuenen

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Byzantijnse liturgie 
Op zondag 4 december is er een plechtige Byzantijnse liturgie om 10.30 uur 
in de kapel Kronehoef aan de Kloosterdreef te Eindhoven. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 26 november 18.30 uur: Eu-
charistieviering, vocale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar. 
Zondag 27 nov. 11.00 uur: geen viering 
in onze kerk, wel in de St. Jan in Den 
Bosch, met alle voorgangers en koren.

Misintenties
Zaterdag 26 nov. 18.30 uur: Mis uit 
dankbaarheid bij een bijzondere gele-
genheid; Piet Joosten; Theo Rombouts.
Zondag 27 november 11.00 uur: Paul 
Perrée; Antoon Noten; Jan Bouw; Joost 
van der Graaf; Marie van den Reek-
Bijsterveld; Oscar en Fritsje Haffmans-
Haan; Ineke Haffmans-Kuijpers; Toon 
en Gon Habraken Smulders; Frans Ha-
braken en Petra Habraken; Hein Wil-
lems; Piet Hansen; Theo Dekker; 
Heeroom Piet van Santvoort (vanwege 
sterfdag), Cor Vermeulen. 

Lopen we achter?

Oecumenische 
thema-avond
Het gebruik van informatietechnolo-
gie of liever de sociale media is in 
onze maatschappij alom merkbaar. 
Dagelijks worden we hiermee op al-
lerlei terreinen geconfronteerd. Ook 
politici hebben dit medium ontdekt 
om hun mening te kunnen laten ho-
ren. We kunnen er niet meer om heen. 

Bij de Nuenense kerken leeft het be-
wustzijn dat we ook als kerk meer ge-
bruik moeten maken van informatie-
technologie en de mogelijkheden van 
de sociale media.
Daarom is voor de tweede thema-
avond van het seizoen Eric van den 
Berg uitgenodigd. Hij is communica-
tieadviseur en trainer van kerken met 
als speerpunten: websites en sociale 
media. Hij schreef verschillende boe-
ken over kerkelijke communicatie en 
blogt op isimedia.nl/artikelen over 
kerk en media.
Wij bevelen deze lezing van Eric van 
den Berg van harte bij u aan!

Datum: 30 november. Tijd: 20.15-21.30 
uur; koffie/thee vanaf 19.45 uur. Plaats: 
De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen. Toe-
gang: € 3,- inclusief koffie en thee. Voor 
de resterende serie van vier avonden is op 
30 november nog een passe-partout ver-
krijgbaar voor € 8,-. Info: ds. C. Crouwel. 
Tel.: 040 - 787 8383. E-mail: pastor@pgn-
nuenen.nl 

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan El-
bers, Stormvogelhof 10. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

De collecte voor het onderwijsproject 
in Tucurú heeft € 338,82 opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 november 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Thijs Migchels; Piet Mesman en Dien 
Mesman-de Win; Jan Sleegers; Bea 
Schenkels.

Mededeling
In onze parochie is op 16 november jl. 
op 53-jarige leeftijd overleden, Bea 
Schenkels, Soeterbeekseweg 32. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De collecte voor Tucurú van 13 no-
vember heeft in Nederwetten € 87,39 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 november 11.00 uur: geen vie-
ring in Gerwen, want we gaan naar Den 
Bosch voor de viering in de St. Jan om 
11.45 uur met alle voorgangers en koren. 

Misintenties
Sjef en Lena Sari-Swinkels; Wies 
Rooijackers-Slegers.
 
Mededeling
De collecte voor het onderwijsproject 
in Tucurú heeft € 112,07 opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 27 november, 10.00 uur: kerke-
lijk werker P. Flach. Dit is de eerste zon-
dag van de Advent, de voorbereidings-
tijd voor Kerst. Voor de kinderen is er 
nevendienst. De collecte is voor het Di-
aconaal werk in Nuenen. Na de dienst is 
er koffiedrinken. Dinsdag 29 november 
is er Samen aan tafel. Opgeven vóór za-
terdag 12.00 uur. Woensdag 30 novem-
ber is er een thema-avond met als the-
ma ‘Deel je leven - ook online!’ Aanvang 

20.15 uur. (zie ook elders in dit blad).
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 koffie en 
ontmoeting met anderen. U kunt zo 
binnenlopen. Onze kerk is elke zondag 
geopend. Voor overige activiteiten: zie 
de website of ons publicatiebord aan de 
gevel van De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 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 27de 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 ge-
schiedenis 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 katholieke ‘Gemeenschap van de 
Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja’ 
draagt zorg voor de organisatie. Zij is 
een vereniging binnen de katholieke 
kerkprovincie van Nederland.
Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de eer-

ste Christenen van het Oost-Romeinse 
Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. Na afloop is er 
in de aula koffie en een goed gesprek. 
De volgende liturgie is op zondag 25 
december, Hoogfeest van Kerstmis, 
ook weer in kapel Kronehoef.

Laatste   
Knotdag    
van 2016
Nu de knotwilgen in Nuenen oost 
weer allemaal kaal zijn, 49 stuks, 
gaat De Knotgroep weer het buiten-
gebied in. Zaterdag 26 november is 
de laatste knotzaterdag van 2016, 
grijp die kans.

Natuurbehoud en onderhoud is het 
doel van De Knotgroep van het IVN-
Nuenen, daarbinnen is het wilgen-
knotten wel de belangrijkste activiteit. 
Nut en noodzaak van het wilgen knot-
ten leggen wij ieder graag uit onder het 
genot van een kop koffie of soep. Bij-
komende pluspunten van meedoen 
aan de Knotgroep is genieten van de 
gezellige sfeer en het uitwisselen van 
kennis en ervaringen in de natuur. En, 
zeker niet onbelangrijk, in groepsver-
band actief bezig zijn in de natuur is 
zeer heilzaam voor lichaam en geest!

Dus wilt u deze geweldige ervaring 
ook eens meemaken, kom zaterdag 
voor 09.00 uur naar Het Klooster van-
daar vertrekken de vrijwilligers bij de 
laatste slag van de klok naar de plek 
waar het die dag gaat gebeuren. Stevi-
ge schoenen of laarzen en werkhand-
schoenen is verstandig. De Arbo geeft 
aan dat een helm ook heel verstandig 
is. Voor gereedschap, koffie en soep 
zorgt De Knotgroep. Voor meer infor-
matie Knotgroep.IVNNuenen@gmail.
com of 040-2836323. 

Atelieropruiming- 
Liza Jazenko   
t.b.v. Voedselbank
Op zaterdag 26 en zondag 27 novem-
ber van 11.00-16.00 uur is er vanwege 
een verhuizing een atelieropruiming. 
Schilderijen, olieverf en acryl, grafiek 
en collages zijn te verkrijgen voor de 
helft van de prijs. 10% van de omzet 
gaat naar de Voedselbank van Nue-
nen, www.voedselbanknuenen.nl. 
Adres: Atelier Liza Jazenko, Spaarpot 
24, 5667 KX Geldrop 040-2839113 / 
06-43449971. www.lizajazenko.nl

Liza Jazenko
“Tot de jaren 90 woonde ik midden in 
de natuur. Waarvan een groot gedeelte 
aan het water met zijn rietkragen, eb 
en vloed. Voor mij was dat één grote 
inspiratiebron en ik vertaalde dit in 
schilderijen, collages, objecten en gra-
fiek. Nuenen, met mijn atelier in de 
Opwettense Watermolen, werd een 
nieuwe uitdaging. Hier begon ik meer 
vanuit mijn herinneringen te werken. 
Het was ook het begin van reizen naar 
landen als Mongolië, India, Afrika, 
Australië, Oekraïne en IJsland. Alle 
opgedane indrukken en ervaringen 
komen tot uiting in mijn werk. Ik werk 
onder meer met olie, acryl, brons, 
hout, metaal en steen. De laatste jaren 
werkte ik vanuit mijn atelier in de 
Spaarpot in Geldrop. Daar experimen-
teerde ik met diverse nieuwe materia-
len, zoals het verwerken van metaal in 
kunststof en in glasobjecten. Nu keer 
ik weer terug naar Nuenen, waar ik ga 
werken in mijn atelier aan huis.”
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 26 november
Nuenen VE1 - EMK VE1   .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 27 november
IFC -Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
Sarto 2 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30
Braakhuizen 2 - Nuenen 3   .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 6 - Unitas’59 4   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Brabantia 7 - Nuenen 7   .  .  .  .  .  .  . 14 .30
SBC 6 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Riethoven 4 - Nuenen 10   .  .  .  .  . 10 .30
Nuenen 11 - Nieuw Woensel 7  10 .00
Nuenen 12 - Nieuw Woensel 5  14 .30
Nuenen VR1 - Prinses Irene VR1 14 .30
Nuenen VR2 - SVC 2000 VR1   .  . 12 .00
Nuenen VR3 - Hapert VR1   .  .  .  .  . 10 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 26 november
VE: Wilh . Boys - Nederwetten   .  . 16 .30
Zondag 27 november
Elsendorp 1 - Nederwetten 1   . 14 .30
Nederwetten 2 - Puspharia 5   .  . 10 .00
Heeze 7 - Nederwetten 3   .  .  .  .  . 12 .00
Unitas 11 - Nederwetten 4   .  .  .  . 10 .00
Nederwetten Da1 - EFC Da1   .  . 12 .15

EMK
Zaterdag 26 november
EMK VE 1 - Nuenen VE 1   .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 27 november
Bergeijk 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Boxtel 2 - EMK 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 4 - Beerse Boys 5   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Braakhuizen 4 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 4 - EMK 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK VR 1 - Unitas’59 VR 1   .  .  .  .  . 13 .00

NKV KORFBAL
Zaterdag 26 november
Ready ’60 3 - NKV 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .05
Zondag 27 november
Dordrecht 1 - NKV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .50
DOT (O) 3 - NKV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .15

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Z&PV Nuenen vaster    
op de tweede plaats
Ondanks dat een aantal vaste basisspelers niet mee konden doen, speelde Nue-
nen een prima wedstrijd waardoor de tweede plaats werd vastgehouden. Arjan 
Sleegers geblesseerd, Junior Verschoor op bezoek bij Mickey en Edwin Siepe wel 
aanwezig maar ziek; zo moest Nuenen aantreden tegen De Meer uit Culemborg. 
Maar zoals altijd in dit soort situaties zijn daar dan de mannen van het tweede 
herenteam die voor aanvulling zorgen. Dit keer deden Sjimmie Dirkx en Geert 
Pulles mee. En dat was hard nodig. De Meer is een stugge ploeg en had nog maar 
erg weinig doelpunten tegen. En dat was de afgelopen weken het probleem bij 
Nuenen; het maken van doelpunten.
Maar dit keer was het Nuenense spel op alle fronten beter. Weliswaar scoorde De 
Meer het eerste doelpunt, maar vanaf dat moment werd nagenoeg geen kans 
meer weggegeven en scoorde Nuenen weer als vanouds. Met vijf doelpunten had 
Rick Mathijssen een belangrijk aandeel in de overwinning. Het mooiste doelpunt 
kwam echter op naam van aanvoerder Danny Raaijmakers; met een bal vanuit de 
linkerzijlijn van het veld ongeveer tien meter vanaf het doel krulde hij met veel 
effect de bal in de rechterbovenhoek. Dit leidde tot een staande ovatie bij de on-
geveer 75 toeschouwers. Net zoals het doelpunt van good old Geert Pulles vanuit 
een man meer situatie. Een zekerheidje voor de coach en met een eindstand van 
12-6 was Nuenen duidelijk de winnaar.

Waterpolo

Rick Mathijssen (8) maakt zijn faam waar en scoort vijf keer

TV Wettenseind plaatst 
nieuwe LED-verlichting
Om de leden van TVW in de donkere wintermaanden net zo’n fijne tenniser-
varing te bieden als in de zomer, heeft de tennisvereniging onlangs LED-
verlichting laten plaatsen. Deze verlichting biedt veel voordelen. De lampen 
zorgen voor een nog natuurlijker licht en verbruiken veel minder energie. 
Daarnaast hebben de lampen een gemiddelde levensduur van 20-30 jaar. 
Dit betekent dat er de komende decennia geen lampen vervangen hoeven 
te worden en dat scheelt enorm in de kosten.

Start Winteroutdoor-
competitie
Afgelopen vrijdagavond was het gezellig druk op de tennisbanen en in het pavil-
joen van TV de Lissevoort bij de start van de Winteroutdoorcompetitie van de 
KNLTB. Het was ’s avonds droog zodat alle competitiewedstrijden gespeeld kon-
den worden. Bij TV de Lissevoort trotseren zo’n 130 spelers het soms gure win-
terweer om met 20 teams (dames, heren of gemengd) deel te nemen aan de di-
verse KNLTB winteroutdoorcompetities. Daarbij wordt er op donderdagavond, 
vrijdagavond of zaterdag zeven keer competitie gespeeld, in de periode november 
tot eind januari. Daarna wordt er nog nageborreld in het paviljoen. 

Tennis

Onmiddellijk aan en uit
In het verleden gebeurde het nog wel-
eens dat iemand per ongeluk de lam-
pen op een verkeerde baan uitschakel-
de, zodat tennissers ineens in het don-
ker op de baan stonden. Ook tijdens 
toernooien kwam dit soms voor. Met 
de oude verlichting moest dan mini-
maal 15 minuten gewacht worden om 
de lampen weer aan te doen, maar nu 
kunnen ze onmiddellijk weer worden 
aangezet. Geen tijdverlies dus!

Positieve reacties
De leden van TV Wettenseind zijn erg 
positief over de nieuwe verlichting. We 

ontvangen reacties als ‘heel natuurlijk 
licht’ en ‘vergelijkbaar met overdag 
spelen’. Dat is natuurlijk mooi om te 
horen. De leden van TVW zullen de 
komende jaren veel plezier beleven 
aan deze fijne verlichting en we hopen 
dat iedereen nu nog vaker in de avond-
uren een balletje komt slaan. 

TV de Lissevoort

Jeugd BCL werkt 
interne competitie bij
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout heeft in de interne laddercompe-
titie om de ‘Leo Bosch Trofee’ weer 
een nieuwe speelronde afgewerkt. Na 
de speelronde van oktober 2017 staat 
Margee Hilgerdenaar alweer bovenaan 
deze laddercompetitie. Pepijn Kerkhof 
en nieuwkomer Ainara Vandegard vol-
gen echter op kleine afstand.

Programma: Woensdag 30 november: 
Sinterklaastoernooi. 18.30 uur jeugd, 
20.00 uur senioren.

Badminton

Voltreffers - NKV   10-20
Door Samira Veninga

Zaterdag 19 november stond de eerste test voor NKV 1 in de vierde klasse 
op het programma. NKV 1 moest uit tegen de Voltreffers. De Voltreffers uit 
Oosterhout zijn geen onbekenden voor NKV 1, na vorig jaar een keer te heb-
ben gewonnen en een gelijkspel wist NKV dat de Voltreffers zich niet ge-
makkelijk gewonnen gaven.

Korfbal

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er 
nog benadrukt dat het belangrijk is om 
te winnen tegen de Voltreffers voor de 
titelstrijd, en het uiteindelijke doel om 
volgend jaar weer in de derde klasse uit 
te mogen komen. NKV stapte zeer ge-
dreven de wedstrijd in. Vanaf het start 
signaal was het dan ook NKV dat de 
bovenliggende partij was. NKV wist 
een voorsprong te creëren van 0-6. Na 
een goal van de Voltreffers begon NKV 
haar voorsprong uit te breiden naar 
1-9. De verrassende ruststand werd 
uiteindelijk 4-12.
In de rust maakte coach Jac Hilt duide-
lijk dat er niet verzwakt mocht wor-
den. Na het fluitsignaal voor de 2e 
helft was het NKV die de score weder-
om opende, 4-13. De Voltreffers ant-
woorden hier meteen op, 5-13. NKV 
liet zich niet afleiden en wist de score 

uit te breiden naar 5-16. De wedstrijd 
werd goed uitgespeeld door NKV, en 
een mooie eindstand van 10-20 zorgt 
ervoor dat NKV 1 na twee competitie-
rondes de koploper blijft. 

Op zondag mocht NKV 2 in Tilburg 
aantreden tegen Tilburg 4. De gehele 
wedstrijd was het spannend, en pas in 
de laatste 5 minuten wist NKV 2 de 
wedstrijd naar zich toe te trekken door 
een gat van 4 doelpunten te slaan. De 
wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen 
met 11-15. Deze overwinning zorgt er-
voor dat NKV 2, na het gelijkspel van 
vorige week, aansluiting houdt bij de 
bovenste plekken in de reserve derde 
klasse. Volgende week zondag speelt 
NKV 1 tegen Dordrecht 1, en NKV 2 
mag naar Oss om de strijd aan te gaan 
met DOT 3. 

Oirschot Vooruit -    
Nuenen  1-2
Nuenen bereikte vandaag de 4e ronde in het bekertoernooi door een moei-
zame overwinning op 2e klasser Oirschot Vooruit. Vooraf wist Nuenen dat 
het vandaag geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Oirschot Vooruit is 
een goede ploeg die het Nuenen bij vlagen erg moeilijk maakte. Was het 
niet Oirschot Vooruit dan was het wel de stormachtige wind die goed voet-
bal vaak onmogelijk maakte. Nuenen startte met een aantal spelers die de 
laatste weken minder speelminuten hadden gemaakt. Oirschot liet Nuenen 
komen en loerde op de counter.

RKSV Nuenen gaat verder    
zonder trainer Mischa Werdens    
en selectiemanager Frits Hallink
Omdat de sportieve successen de laatste jaren onvoldoende in balans wa-
ren met de visie en structuur van RKSV Nuenen zijn er in de afgelopen perio-
de gesprekken gevoerd tussen de technische staf van de vrouwenselectie 
RKSV Nuenen en het bestuur, in vertegenwoordiging van Peter Regli, voor-
zitter commissie vrouwen. Er hebben zowel gezamenlijke als individuele 
gesprekken plaatsgevonden. Alle met het doel op één lijn te komen ten aan-
zien van de RKSV visie op voetbal en de daarbij behorende structuur.

Tijdens deze gesprekken is duidelijk 
geworden dat er onoverbrugbare ver-
schillen in inzicht blijven bestaan over 
de invulling en uitvoering van functies, 
de rolverdeling en de werkzaamheden 
met betrekking tot de uitvoering van 
de visie, door zowel Mischa Werdens, 
als trainer Vrouwen 1 en Frits Hallink, 
als selectiemanager.
Het bestuur van RKSV Nuenen heeft 
dan ook besloten om de samenwerking 

met beiden te verbreken. John van der 
Maat, trainer vrouwen 2 zal ad interim 
de taak van trainer vrouwen 1 voorlo-
pig overnemen. Aan hem de taak de 
rust te creëren en het plezier in het 
voetbal terug in de groep te brengen. 
Naar een nieuwe selectiemanager 
wordt gezocht. De voltallige selectie 
van vrouwen 1 is met redenen om-
kleed op de hoogte gebracht van dit 
besluit.

Voetbal

Het eerste wapenfeit was een vrije trap 
in de 6e minuut op rand zestien voor 
Oirschot Vooruit. Doelman Jeroen 
Keeris hoefde niet in actie te komen. In 
de 19e minuut kwam Oirschot Vooruit 
op voorsprong. Bram Meeuwis ont-
glipte Max Verkuijl en scoorde de 0-1 
voorspong. Helaas geen wake up call, 
Nuenen oogde inspiratieloos en speel-
de erg slordig. Lars van Stipdonk pro-
beerde het daarom van afstand maar 
zijn schot raakte de lat. Langzaam 
kwam Nuenen op stoom en het laatste 
kwartier voor rust was nog enigszins 
acceptabel. Jorn Sweres haalde de ach-
terlijn en zijn voorzet werd door Den-
nis van de Reek binnengelopen 1-1. 
Kort voor rust kreeg Oirschot Vooruit 
de kans om weer op voorsprong te ko-
men maar het schot van Daan Hage-
meier ging over het doel.
In de 2e helft kwam Yev Marcelli in de 
ploeg voor Angelo Stoove en ging 
Nuenen met 3 verdedigers spelen.
Het spel bleef echter slordig en on-

danks veel balbezit voor Nuenen werd 
het zelden echt gevaarlijk. Wederom 
een afstandsschot, ditmaal van Jorn 
Sweres, zorgde voor gevaar, ook dit 
schot raakte de lat. Aan de andere kant 
een grote kans voor Oirschot, het 
schot van Dorus van de Wal belandde 
naast. Nuenen wisselde en Jamey Raas 
en Davy van Bokhoven kwamen in de 
ploeg. In de 73e minuut kwam Nuenen 
dan toch op voorsprong. Sjaak van Eg-
mond bekroonde een solo met een pri-
ma voorzet die door Yoeri Sijbers werd 
binnengewerkt 2-1.
Heel even dachten de gasten uit Oir-
schot op gelijke hoogte te komen maar 
tot opluchting van Nuenen aanhang 
werd het doelpunt afgekeurd. Met on-
rustig voetbal werd het einde bereikt 
van een mindere bekerwedstrijd voor 
Nuenen. Toch bereikt Nuenen de 4e 
ronde waarin het aantreedt tegen vv 
Groot Ammers, een zaterdag 4e klas-
ser. De wedstrijd wordt gespeeld in het 
weekend van 17 en 18 december.

Nuenen steunt 
Diabetes Fonds 
met € 3789,37
36 vrijwilligers gingen begin novem-
ber in Nuenen op pad voor het Diabe-
tes Fonds. Gezamenlijk haalden zij 
met de collectebus €3789,37 (2015 
€3076,77) op. Het opgehaalde geld 
gaat naar onderzoek om diabetes be-
ter te behandelen of te voorkomen. 

Bedankt, Nuenen! Wij zijn erg blij met 
uw bijdrage aan de collectanten. Har-
telijk dank daarvoor.
Ook gaat onze dank uit naar de en-
thousiaste collectanten van Nuenen. 
We mochten dit jaar weer 9 nieuwe ge-
motiveerde collectanten verwelkomen. 
Zij hebben een belangrijke bijdrage ge-
leverd om dit bedrag binnen te halen. 
Meer informatie: Collectecoördinator: 
Thieu van Ekkendonk, Tel. 040-2842317. 
E-mail t.vanekkendonk@onsnet.nu.
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SLECHTS 4 DAGEN

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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LAAGSTE 
PRIJSGARANTIE

GRATIS 
RESERVEREN

BREED 
ASSORTIMENT

DESKUNDIG 
ADVIES

MEER DAN 
200.000 M2 

OP VOORRAAD
BEZORGING
MOGELIJK

LAMINAAT XL 
24 cm breed, 140 cm lang, 8 mm dik, 
one-click-to-go systeem, klasse 32, 
4xv-groef, leverbaar in vele eigentijdse 
kleuren. Normaal 26.95 Nu vanaf

PVC VLOER 
LANDHUISDELEN OF TEGELMOTIEF 
6 Verschillende kleuren
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 4,5 mm dik, 
slijtlaag 0,40 mm. Van 43.95 Nu voor

LAMINAAT 
LANDHUISDELEN XXL 
24 cm breed, 205 cm lang. 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 20 kleuren. 
Van 29.95 Nu voor
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IJS9.9524.95
32.95

17.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw

per m2  incl. btw

per m2  incl. btw

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT 
14 mm dik, 3,4 mm toplaag, afmeting 14x70 cm, 
leverbaar in diverse kleuren, 
eenvoudig zelf te leggen. Van 79.95

MULTIPLANK 
WERKINGSVRIJ 
EUROPEES RUSTIEK 
EIKEN MIX 
19 cm breed, 14 mm dik, 
naturel geolied, wit geolied. 
Van 59.95

STUNTPRIJS

PRIJSGARANTIE

MEGA
ACTIE

TRAPRENOVATIE 
MASSIEF EIKEN
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie.

875.00
excl. montage, incl. btw

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN  GRATIS PARKEREN   WWW.VLOERHETZELF.NL
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-2468180

v.a. 39.95
per m2  incl. btw

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

tel: 040 - 283 77 96

Vincent v. Goghstraat 12, Nuenen   
Tel.: 06 - 22 11 80 46   www.morethanbags.nl

Josh V - Jacky Luxury - Glamorous  - Molly Bracken - B. Loved - Goldie Estelle
Esqualo - Kocca - Biba - Oozoo - Lott - Heart to Get - By Loulou - Ikki

Vrijdag 25 november 
geopend tot 20.00 uur

15% korting op het gehele 
assortiment. Een leuke attentie voor elke klant.

Alleen vrijdag 25 november 
en zaterdag 26 november 

2 halen 1 betalen 
op kleding 

(uitgezonderd nieuwe collectie)

7 JAAR
2016 jubileumjaar
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