
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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www.nuenensmannenkoor.nl

2 uur zingen staat 

gelijk aan 3 km. joggen. 

Ontspanning door 

inspanning. Kom 

zingen bij het NMK.

NMK

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.

Nieuwe 
buslijnen en 
andere 
dienstregeling

Feestje bij 
BIO-Lekkers

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Schuif eens
 aan bij… 
LEV Nuenen

Makelaar PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Vrouwe Jura, zwaait als 
prinszestigste de scepter   
over de Dwèrsklippels
Door Mariët Jonkhout

Zaterdagavond 26 november, het is koud en een beetje mistig. Bij de kiosk 
in Het Park staat een grote vuurkorf met daarin een heerlijk verwarmend 
vuurtje, maar verder is het er nog een beetje stil. Later op de avond wordt 
het hier vast een stuk drukker als het Dispuut van Oud-Adjudanten drie 
nieuwe leden toevoegt aan haar gelederen. Het is één van de rituelen die 
vanavond plaatsvindt. Want dit is Dè avond in het jaar waarop heel carna-
val minnend Nuenen op haar kop staat. Dè avond van het Dwèrsdebuut en 
dè avond dus van het afscheid van Prins Naturijn en zijn Piekfijne adjudan-
ten en van de bekendmaking van de nieuwe prins en zijn of haar gevolg.

De rode loper ligt al uit bij Het Kloos-
ter en ook daar branden de vuren, zij 
het dan op gas. Het is een warm wel-
kom voor iedereen die vanavond het 
Dwèrsdebuut mee wil maken. Als een 
afscheid, of als een nieuw begin.

Binnen op het podium zijn sinds 
20.11 uur de afscheidsformaliteiten 
stevig aan de gang. Alle zustervereni-
gingen maken nog één keer uitgebreid 
van de mogelijkheid nog iets tegen 
Naturijn te zeggen, gebruik. Voordat 
hij definitief zijn steek zal afleggen en 
zijn scepter overdraagt. En ondertus-
sen stroomt de zaal voller en voller en 
begint ook het bier harder te stromen. 
Rond de klok van half 10 is het dan 
echt zover. De Oud-Prinsen en Oud-
Adjudanten verzamelen zich en mas-
se op het podium, de steek van de 
prins gaat af en het pak uit. Het zit 
erop voor Naturijn, die nu gewoon 
weer als Martin door het leven zal 
gaan. Alle Oud-Prinsen en Oud-Ad-
judanten verlaten met het gevolg de 
zaal en vertrekken naar hun verschil-
lende inauguratieplekken om hun 
nieuwe leden trouw te laten zweren. 
De Kiosk waar het vuur nog steeds 
brandt, loopt vol met Adjudanten en 
het is opvallend hoeveel meer dit er 
zijn dan Oud-Prinsen. De Piekfijne 
adjudanten beklimmen een klein po-
dium en met een “Ja ik wil” en een slok 
Adjudantje zweren ze ‘gedrieëlijk’ 

trouw aan de 11 geboden van de 
DOA. Bij de Oud-Prinsen voltrekt 
zich een min of meer vergelijkbaar ri-
tueel. De clubkes zijn weer rijker ge-
worden.

In Het Klooster is het ondertussen 
geweldig druk en ietwat onrustig ge-
worden. Het aankomend prinselijk 
gezelschap heeft een flink aantal uit-
nodigingen verstuurd en de “Hé jij 
ook hier’s” zijn niet van de lucht. 
Driftig wordt gevist naar overeen-
komsten en diverse namen vliegen in 
het rond.

En dan gaat ineens het licht uit. Het is 
bijna klokslag 23.11 en er klinkt mu-
ziek. Iedereen in de zaal wordt een 
beetje stil als op het podium een living 
statue verschijnt waarin Vrouwe Justi-
tia te herkennen is. Dan klinken plots 
de tonen van ’The Typewriter’ en er 
verschijnt een tweede personage; een 
schrijver. Als derde komt een sport-
vrouw ten tonele en de zaal houdt 
hoorbaar haar adem in; nu gaat het ge-
beuren, wie zitten onder deze personen 
verstopt. Echter… opnieuw gaat het 
licht uit. En achter het podium wordt 
een groot kloppend hart zichtbaar. 
Daarachter, weer drie types; dat zullen 
ze dan toch wel zijn. En terwijl de zaal 
haar uiterste best doet een glimp op te 
vangen van wie dit dan zijn, verschijnen 
er ineens achter in de zaal drie prachtig 

in rood-roze-goud uitgedoste vrouwen. 
Ze beklimmen het podium, het doek 
valt, en daar staan ze: Vrouwe Jura en 
haar hofdames Scripta en Sana.
Luid gejuich stijgt op in de zaal, want 
wat niemand ooit voor mogelijk had 
gehouden, gebeurt vanavond. Na 59 
mannelijke prinsen, hebben de Dwèrs-
klippels voor het eerst een vrouwelijke 
prins: Vrouwe Jura.

Achter Vrouwe Jura gaat Mariëlle 
Scheepens schuil. 45 jaar en juriste bij 
onder andere BW7, arbeidsjuristen 
voor ondernemers, onderdeel van 
Wissenraet Van Spaendonck in Til-
burg. Ze is al enige jaren zeer actief 

binnen het Nuenense jeugdcarnaval 
en wil met haar benoeming dan ook 
een brug slaan tussen jong en oud. 
Naast haar staan haar twee hofdames; 
Scripta oftewel Marieke Peeters, eige-
naar van Tekstbureau Drukletters en 
Sana, Jacqueline Wijnhoven-Hoeks, 
health & lifestyle coach bij Go for Fit 
en werkzaam bij haar man, Oud-Prins 
Dick Wijnhoven, eigenaar van D&J 
Workwear + Premium Gifts. Met het 
motto ‘Hou ut recht’ gaan zij komende 
carnaval voorop en zal het in het Nue-
nense ongetwijfeld een super feestje 
worden. Bijna iedereen aanwezig in 
Het Klooster is enthousiast over de 
nieuwe prins en haar gevolg, voor een 
enkeling is het even wennen, een 
vrouw aan het roer, maar dit komt ze-
ker goed. Het blijft nog lang heel druk 
en zeer gezellig op de Dwèrsdebuut 
afterparty, een geslaagd begin van het 
carnavalsjaar!

Zowel bij de jeugd als bij de volwasse-
nen van de Dwèrsklippels, zwaait een 
vrouw dit jaar de scepter. De trend 
voor Nuenen 2.0 is gezet.

Alaaf!

Bruisende zaterdag:

“Vol verwachting klopt        
ons bruisend winkelhart”

Bij de Hema (Smidse) is er een knut-
selhoek ingericht waar de kinderen 
pietenmutsen kunnen maken met al-
lerlei leuke versieringen uit hun win-

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

VROUWE

SANA & SCRIP
TASANA & SCRIP
TA

HOFDAMES

 De Dwèrsklippels
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Aanstaande zaterdag  bruist het weer  in het winkelhart van Nuenen.  De 
winkels hebben hun  rode loper voor de deur liggen, de vlaggen  hangen uit 
en er wordt van alles georganiseerd  door de Nuenense winkeliers  samen 
met de leerlingen van  Pleincollege Nuenen. Terwijl de kinderen aan het 
genieten zijn, liggen alle winkels vol met mooie december aankopen. 

kel. Kinderen kunnen daar ook ge-
schminkt worden door de leerlingen 
van het PCN. 
Bij de Shoeby (Parkstraat) staat een 
grote grabbelton met vele leuke ver-
rassingen voor de kinderen.  Ook kun-
nen daar uw aankopen mooi ingepakt 
worden voor de feestdagen. 
Voor bakkerij Van de Vocht (Park-
straat) kunnen speculaaspoppen wor-
den versierd met diverse lekkernijen. 
Deze mogen daarna mee worden ge-
nomen. In het leegstaande pand van 
de voormalige boekhandel v/d Moos-
dijk in het  Parkhof is er pietengym /
pietendans  waar kinderen lekker kun-
nen gaan bewegen.  Er lopen ook ge-
zellige pieten rond waarmee je op de 
foto kunt, deze delen lekkernijen aan 
de kinderen uit. Aan de volwassenen  
wordt ook gedacht; in het Parkhof is er 

heerlijke warme chocolademelk met 
speculaas. Dit alles tussen 11.00 uur 
en 16.00 uur. We kunnen u verzekeren 
dat Bruisende Zaterdag 3 december 
een super leuke dag wordt voor jong 
en oud! Kom zeker even kijken!!!!

Door Kim Vorstenbosch
 -  leerling PCN

Programma 
Bruisende Zaterdag 3 december
•	 Pietenmutsen	knutselen	en	schmin-

ken: HEMA, de Smidse. 10.00-
16.00 uur.

•	 Speculaaspoppen versieren: Bak-
kerij de Vocht, Parkstraat. 10.00-
16.00 uur.

•	 Grabbelton en inpakservice: Shoe-
by, Parkstraat. 12.00-16.00 uur.

•	 Zwarte Pieten:  in het hele Winkel-
hart van Nuenen: 11.00-16.00 uur.

•	 Pietendans / Pietengym en op de 
foto met Piet: Parkhof, in het lege 
pand van Boekhandel v/d Moos-
dijk, 11.00-16.00 uur.

•	 Chocolademelk en speculaas: 
Parkhof.  ± 11.00-16.00 uur.

Tapas and more
Zaterdag 3 december om 20.00 uur 
start de eerste editie van tapas & 
more bij Café René op de Parkstraat 
in Nuenen. Een gezellige avond met 
live muziek uit de jaren 80 en 90 ver-
tolkt door Jan & Kristel 4 friends en dj 
Timo onder het genot van overheer-
lijke tapas en een lekker drankje.

De tapas worden bereid door de Egyp-
tische Nuenenaar Khaled en de Nue-
nenaar Jos die op deze wijze hun nieu-
we op te zetten cateringbedrijf willen 
promoten.
Het zaaltje bij Café René heeft een be-
paalde capaciteit en om een indruk te 
krijgen van het aantal bezoekers kunt 
u zich telefonisch aanmelden of u kunt 
dit doen aan de bar in Café René.
De entree is € 25,- incl. onbeperkt ta-
pas en 5 consumpties, indien er op de 
avond zelf nog voldoende plaats is 
kunt u ook dan nog terecht.
Dit alles vindt plaats bij Café René op 
de Parkstraat 3 te Nuenen tel.nr. 040-
2838777.
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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, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

 Veel karton en tempex met de Sint? 
Kan naar 24 uur gratis brenghoek 
op de milieustraat. (zie afvalkalender) Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

teriaal etc. Dit afval ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, 
voetpaden of in een park. Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het 
milieu en is storend voor het oog. 

Het is verboden om:
•	 zwerfafval	op	een	andere	plaats	achter	te	laten	dan	in	de	open-

bare afvalbakken;
•	 de	openbare	afvalbakken	te	gebruiken	voor	huishoudelijk	afval.

Grote containers
Als u een grote container tijdelijk op gemeentegrond wilt plaatsen, 
hebt u hiervoor geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voor-
waarden. Zo mag de container:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	of	

van een ander;
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 niet	de	bruikbaarheid	van	de	weg	belemmeren.
Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden verhindert u, door het 
plaatsen van een grote container, soms de bruikbaarheid van de 
weg omdat u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied 
waar weinig parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een grote 
container in een centrum- en/of winkelgebied kan daarom een ont-
heffing nodig zijn. Bent u van plan een grote container te plaatsen 
in deze gebieden? Informeer dan van tevoren bij de gemeente of een 
ontheffing nodig is. Hiervoor belt u het algemene telefoonnummer 
van de gemeente: (040) 2631 631.

Het is niet toegestaan om afval op een andere dan de hiervoor be-
schreven wijze aan te bieden, te deponeren, of te storten zoals in 
parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. 

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstof-
fenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Deze verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt 
u informatie vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalender.
nuenen.nl
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 20	november	2016		 De	Huufkes	18,	5674	TM	–	het	uitbreiden	
    van een bedrijfsgebouw (BOUW);
•	 21	november	2016	 	 Dubbestraat	2,	5674	AE	–	het	realiseren	
    van een zorgwoning in een bestaande 
    woning (BOUW);
•	 21	november	2016	 	 Collse	Hoefdijk	26A,	5674	VK	–	brandveilig	
    gebruik ten behoeve van huisvesting  sei- 

	 	 	 zoen	arbeiders	(BRANDVEILIG	GEBRUIK);
•	 24	november	2016		 Boord	14,	5674	ND	–	brandveilig	gebruik	
    ten behoeve van huisvesting werknemers 
	 	 	 	 (BRANDVEILIG	GEBRUIK).

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

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

•	 Aanvrager:	Vrienden	van	het	Eeneind	voor	het	tijdelijk	afsluiten	
van	het	wegdeel	Eeneind	tussen	Kruisakker	en	Den	Binnen	i.v.m.	
het	 kindercarnaval	 op	 het	 Eeneind	 op	 carnavalsmaandag	 27	
februari 2017;

•	 Aanvrager:	V.O.F.	Boersma-Sterrenberg	voor	het	innemen	van	
twee standplaatsen met een suikerspinkraam resp. een oud Hol-
landse gebakkraam tijdens de carnavalsdagen ter hoogte van 
Het Klooster in het Park in de periode van 24 tot en met 28 fe-
bruari 2017;

•	 Aanvrager:	 Carnavalsvereniging	 “de	 Dwèrsklippels”	 voor	 het	
organiseren van de diverse carnavalsactiviteiten, waaronder de 
opening van het carnaval, een optocht, tienertent, klippelver-
branding etc. tijdens het carnaval 2017 in de periode van 24 tot 
en met 28 februari 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 c.a., 
Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

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

COMMISSIEVERGADERING ABZFIN   
IN 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	Gemeentehuis.	

1 december 2016 Commissie ABZFin
•	 Accountantscontrole	2016
•	 1e	wijziging	tarieventabel	lijkbezorgingsrechten	2017
•	 Verordening	vermakelijkhedenretributie	2017
•	 1e	wijziging	verordening	onroerende-zaakbelastingen	2017	
•	 Verordening	rioolheffing	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

WEGAFSLUITING GERWEN
Op	10	december	a.s.	is	er	in	Gerwen	weer	de	jaarlijkse	Veulenkeuring	
op en rond het Heuvelplein.
Voor	dit	evenement	word	de	Gerwenseweg/Heuvel	afgesloten	voor	
doorgaand verkeer tussen de Akkerstraat en de Moorvensedijk. 
Deze afsluiting is vanaf 08.00 tot 19.00 uur.
De busdienst zal worden omgeleid.

AFVAL AANBIEDEN TIJDENS VORST
Tijdens	de	vorstperiode	kan	het	voorkomen	dat	het	afval	in	uw	con-
tainer vastvriest. Hieronder vindt u wat tips om dit te voorkomen.
•	 Leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	de	con-

tainer.
•	 Gebruik	geen	papieren	vuilniszakken.
•	 Zet	de	containers	één	nacht	voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	

zodat de inhoud kan ontdooien.
•	 Plaats	tussen	het	deksel	en	de	container	een	stokje	om	het	dicht-

vriezen van het deksel te voorkomen.
•	 Stamp	het	afval	niet	aan.
•	 Is	het	toch	vastgevroren,	probeer	het	dan	los	te	maken.

NUENEN CONTROLEERT OP    
HET THEMA AFVAL
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd.	In	de	komende	weken	letten	we	extra	op	het	thema	afval.	
Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 
Informatie over afval is terug te vinden in de digitale afvalkalender 
via afvalkalender.nuenen.nl

Let	op:	u	mag	uw	afval	(restafval,	GFT	+	e,	papier	en	PMD)	aanbie-
den vanaf 22.00 uur op de dag vóór de ophaaldag. Daarnaast dient 
u uw containers op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnen te zetten. 

Zwerfafval
Met zwerfafval bedoelen we (erg) klein afval zoals proppen papier, 
sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsma-

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:
•	 24	november	2016		 De	Spijkert	2,	5674	VZ	–	het	wijzigen	van	
    het gebruik van een deel van de woning 
    ten behoeve van een bed & breakfast (RO, 
    afwijken van de bestemming);
•	 25	november	2016		 Willem	van	de	Laarhof,	5674	MB	–	het	
    wijzigen en uitbreiden van een vrijstaande 
    woning (BOUW en RO, afwijken van de 
    bestemming);
•	 25	november	2016		 Sportlaan	8,	5671	GR	–	het	tijdelijk	wijzigen	
    van het gebruik ten behoeve van leegstand-
    beheer Pleincollege Nuenen (RO, afwijken 
    van de bestemming).

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	10000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft 
u bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan 
een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	 Connexxion/Hermes	 is	 een	 ontheffing	 verleend	 voor	 het	

uitdelen van flyers t.b.v. de introductie Openbaar Vervoer (bus) 
concessie Zuid Oost Brabant in de periode van 28 november 
2016 tot en met 11 december 2016 (verzenddatum 28 november 
2016);

•	 aan	Stichting	Centrale	Veulenkeuring	Gerwen	is	een	vergunning	
verleend voor het organiseren van een veulenkeuring op het 
Heuvelplein	en	het	wegdeel	Heuvel	in	het	verlengde	van	de	Ger-
wenseweg op 10 december 2016 (verzenddatum 28 november 
2016);

•	 aan	mevrouw	I.	Braeken	is	een	vergunning	–	tot	wederopzeg-
ging- verleend voor het inrichten van een terras aan de voorzijde 
van haar horecagelegenheid aan Parkstraat 2B (verzenddatum 
29 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 da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter	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.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 12 december 2016 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

•	 om	20.00	uur	het	bezwaarschrift	 ingediend	tegen	het	besluit	
van 30 augustus 2016 waarbij een omgevingsvergunning is ver-
leend aan D’n Kleine Dommel voor het plaatsen van een bijge-
bouw voor verkoop van ijs en het tijdelijk gebruiken van gronden 
ten behoeve van een speelweide. Het betreft het perceel Collse-
weg 47A te Nuenen.

•	 om	20.30	uur	het	bezwaarschrift	 ingediend	tegen	het	besluit	
van 2 augustus 2016 waarbij een omgevingsvergunning is ver-
leend aan Uitvaartzorg Hans Raaijmakers voor het tijdelijk af-
wijken van het parkeerverbod in artikel 25.1 van het bestem-
mingsplan	“Nuenen	Centrum	2012”	ten	behoeve	van	het	pand	
gelegen aan het Aardappeleterssteegje 3 te Nuenen.

•	 Om	21.00	uur	het	bezwaarschrift	 ingediend	tegen	het	besluit	
van 25 juli 2016 waarbij geen toestemming is verleend voor het 
verbreden van de uitweg bij het perceel Beekstraat 12 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.



  

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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.....

1 liter Erwtensoep
+ 1 Rookworst
"Uit eigen keuken" .................................6,00
Kip Kado
100 gram  ................................................1,60
Gemarineerde
Biefreepjes
100 gram  ................................................1,50 
100 gr. Gebraden Rosbief +
100 gr. Gebraden Gehakt  ......3,25 

weekaanbiedingen 
donderdag 1 t/m woensdag 7 december

Roseval aardappel   
 hele kilo 0,99
Conferance peren   
 hele kilo 0,99
Winterpeen     
pan klaar   hele kilo 0,59
Uien    

hele kilo 0,59

Huzaren salade  
salade  hele kilo 4,49
Cabbage salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,49

Blauwe druiven   
   halve kilo 1,99

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Tip voor de Sint.
Keurslager Kado kaart!!! Acties week 48 : geldig maandag 28 nov. t/m zaterdag 3 dec. 2016_____________________________________________________

Landbrood 
Fijn volkoren, op de vloer gebakken 
met roggemeel op de korst
2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

Pepernootslof
   € 795_____________________________________________________

Pepernootvlaai
half € 6,95 heel € 1395_____________________________________________________

Smulpietjes
1 stuk € 1,95  4 stuks € 695_____________________________________________________

Sinterklaassoesjes
 6 stuks € 695_____________________________________________________

Verwenbrood
   € 250_____________________________________________________

Luxe Chocolade letter
  2 stuks € 995_____________________________________________________

Nougatine ijstaart Classic
Volgens Schoonderwoerd receptuur 
 € 1295

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU DECEMBER
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

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

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) SESAME YU PIEN       

PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT 
DE KLEINE WOK, IN EEN JAPANSE SAUS VAN SOJA, TOMAAT, 
PARIKA EN GEROOSTERDE SESAMZAADJES, 

6) MOOH PAD PRIK THAI DAM    
PLAKJES VARKENSHAAS, ROERBAKKEN MET BOSUI, WORTEL, 
PAPRIKA, OESTERSAUS, SESAM OLIE, THAISE KRUIDEN EN  
GEPLETTE GROVE ZWARTE PEPER

7) DAGING BOEMBOE SMOOR    
RUNDVLEES GESTOOFD EN GESUDDERD IN KRUIDIGE 

 NOOTMUSKAAT – LAURIER SAUS, VOLGENS GROOTMOEDERS 
RECEPT OP INDISCHE WIJZE

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

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

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

KOOPJE

KOOPJE

DUO!!!

SPECIAL

U bent van harte welkom op 
7 december van 19.00 tot 22.00 uur 

op onze kerstproeverij!
Volop demo's, ideeën en een kijkje achter 

de schermen van onze Keurslagerij!!!

BIBLIOTHEEK 
DOMMELDAL
BESTAAT 10 JAAR

Dommeldal

JUBILEUM AANBIEDING

Voor kennismakers een kennismakingskwartaal:
een gratis 3 maanden-pas
Voor trouwe en nieuwe leden een kwartaalbonus: 
3 maanden cadeau bij het jaarabonnement 

Voorwaarden:
De Jubileum aanbieding geldt alléén in de actieperiode van 
5 t/m 10 december, meld je persoonlijk aan (met ID) in de 
Bibliotheekvestiging van je keuze, 
v.a. 14.00 uur(zaterdag v.a. 11.00 uur).

b i b l i o t h e e k  d o m m e l d a l  .  i n fo @ b i b l i o t h e e kd o m m e l d a l . n l  .  w w w. b i b l i o t h e e kd o m m e l d a l . n l

Let op: 

actieperiode

5 t/m 10 

december!

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
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN
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Leden van Ponyclub de Bosrakkers 
behalen het KNHS Veulendiploma
Op zondag 27 november hebben vier leden van Ponyclub De Bosrakkers het 
felbegeerde veulendiploma in Reusel behaald. Via de Koninklijke Nederland-
se Hippische Sportbond regio Eindhoven de Kempen werd het examen voor 
het Veulendiploma georganiseerd. Het veulendiploma is speciaal ontwikkeld 
om de jonge ruiters bewust te maken wat er allemaal nodig is om pony te rij-
den. Het examen bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte.

De kinderen waren enorm zenuwach-
tig en gespannen voor zo’n officieel 
examen. Door middel van drie theo-
rielessen en natuurlijk aandacht tij-
dens de reguliere lessen heeft de in-
structrice Karin de vier leden op het 
examenniveau gebracht. Natuurlijk 
moesten ze leren met welke volgorde 
er geborsteld moet worden en welke 
borstels er zijn. Hoe doe ik een pony 

een halster aan en hoe zet ik hem cor-
rect vast. Ook heel belangrijk is welke 
letters er in de manegebak hangen, en 
in welke volgorde, dus werd het ezels-
bruggetje ’Alle Friese Boeren Met Cen-
ten Hebben Een Koe’ gebruikt.
Wij feliciteren Milan van Gelder, 
Pleun en Nienke Mighels en Joost 
Teunisse met het behalen van het veu-
lendiploma!

Berken weg vanwege allergie?
In de Vallestap in Nuenen staan prachtige volwassen berkenbomen. Nu zeggen sommige be-
woners, dat zij allergisch zijn voor het stuifmeel van berkenbomen. Om die reden overweegt 
de gemeente om de berken te kappen en er jonge boompjes voor in de plaats te zetten.
Het is waar, dat sommige mensen allergisch kunnen zijn voor berkenpollen, maar het kap-
pen van deze berken, zal hun probleem niet oplossen. Berken zijn windbestuivers. Het 
stuifmeel van berken wordt over grote afstanden verspreid. En het is natuurlijk onmogelijk 
om alle berken in de zijstraten en de rest van Nuenen en omliggende bossen en gemeen-
ten te verwijderen. De allergie zal dus hoe dan ook klachten blijven geven. Het allergiepro-
bleem raakt bovendien maar een beperkt aantal mensen en dan nog slechts bij benade-
ring in de maand april.
Nu klagen mensen over berken, maar er kunnen ook mensen allergisch zijn voor andere 
windbestuivers zoals gras, hazelaars, elzen, wilgen en nog veel meer. Het kan toch niet zo 
zijn, dat dat ook allemaal weg moet.
Er zijn betere oplossingen denkbaar, dan het rigoureus kappen van de bomen. Het plaat-
sen van pollenhorren is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Het tijdelijk gebruik van een een-
voudig bij de drogist of apotheek te krijgen standaardmedicijn (antihistaminicum) helpt 
de meeste mensen prima van hun klachten af.
Bomen zijn heel nuttig. Ze nemen CO2 op en geven zuurstof af. Oudere bomen nemen veel 
meer CO2 op, dan jonge boompjes. Bovendien bepalen bomen het aanzien van de straat. 
Ze beperken overmatige hitte in de zomer, ze kunnen een broedplaats zijn voor vogels en 
ze vormen een ecologische zone.
Dit alles zou voldoende reden moeten zijn, om de berken, die nog zeker 40 jaar mee kun-
nen, te laten staan. We denken bovendien, dat het gemeenschapsgeld op een veel nutti-
ger manier kan worden besteed.

Reactie op een artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 10 november 2016.
Geerte Rozendaal, Sophiastraat 10, Nuenen.

Een nieuwe fiets?
Kwam jouw vriend/ man afgelopen dinsdag thuis met een nieuwe fiets of werd jij verrast 
door je vriendin/vrouw met een fiets...lees dan even verder want wellicht gaat er een belletje 
rinkelen. Want voordat jij eigenaar werd van deze fiets stond hij nog op onze oprit aan de 
Geldropsedijk. Inderdaad niet afgesloten dus dat reed makkelijk weg en daarom kunnen wij 
ook verder niks. Vandaar deze oproep: zet deze Mambo herenfiets terug aan de Geldropse-
dijk nummer 32. En sluit jij hem wel even af want dat waren wij even vergeten en is blijkbaar 
wel nodig. Aanbellen hoeft niet, sleutel in de brievenbus is oké. Stoer als je dat durft!

Ingestuurd door Antine Wieringa

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 brievenVaklieden zijn basis succes bedrijf

Ir. Noordhofprijs uitgereikt  
bij BAN Bouw
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen donderdag 24 november is op de locatie van BAN Bouw aan de 
Collseweg de Ir. Noordhofprijs uitgereikt. Deze oud Philips directeur schonk 
in 1986 een groot bedrag aan de Stichting Bevordering Vakmanschap. Hier-
door kan er extra aandacht geschonken worden aan de vakman of vakvrouw 
die uitzonderlijk zijn vak beoefent in de metaal, bouw, mechatronica en ove-
rige vakmanschappen in Zuidoost Brabant. Dit jaar is er ook een Junior Vak-
talent prijs voor de meest belovende MBO student die opleiding combineert 
met werken in de praktijk. 

Directeur Jacques Aldenhoven van 
BAN Bouw memoreerde in zijn toe-
spraak dat ook voor zijn bedrijf vak-
manschap een van de pijlers was voor 
succes. Alles wat verdiend wordt gaat 
terug in de business. Verder waren 
een platte organisatie en korte lijnen 
kenmerken van zijn bedrijf. Er wordt 
voor de leefomgeving een BAN 
Bouwfonds opgericht om bij te dra-
gen aan het stimuleren van de omge-
ving.

In totaal waren er 32 genomineerden 
verdeeld over alle ambachten. Op een 
speelse manier werd er door film en 
interviews uit de bedrijven de hoeda-
nigheden belicht van de genomineerde 
die het uiteindelijk zou worden. Wat 
voor alle winnaars geldt, is dat ze allen 
leergierig zijn, het vak willen doorge-
ven aan jongeren, steeds bereid zijn tot 
bijscholing en ook steeds willen mee-
denken met de klant om het beste re-
sultaat te behalen.

De junior Vaktalent prijs ging dit jaar 
naar Quinten Theunisz. De 19 jarige 
uit Uden afkomstige fijnmechanisch 
bankwerker, werkt bij VDL ETG. Hij 
stond heel nuchter bij zijn uitverkie-
zing en voor zijn toekomst liet hij nog 

alles open: “Gewoon doorgaan”, klonk 
het zelfverzekerd.

Henk Vaes kon de prijs voor de catego-
rie mechatronica en overige vakgebie-
den in ontvangst nemen. Als werkne-
mer van Philips Innovations Services 
was hij een schakel tussen klant en be-
drijf. Daarnaast is hij een vraagbaak 
die tijd vrijmaakt voor studenten.

Bij de intro dat de volgende winnaar al 
40 jaar in de metaal werkzaam was 
gingen alle ogen naar Frans Bax. Hij 
was een van de oudsten uit die catego-
rie en werkzaam bij VDL Hapert. Als 
gereedschapsmaker is het noodzaak 
bij te blijven in het productieproces en 
het gereedschap dat daarvoor gebruikt 
wordt in een snel veranderende markt.

Martien Meuleman was de winnaar in 
de categorie bouw en kreeg de lachers 
op zijn hand. Hij werkt voor Aanne-
mersbedrijf van Rijswijck en het behaal-
de beeld zal een plaats krijgen bij de 
baas op kantoor want die wil het graag 
hebben. Op de vraag of hij nooit zal 
werken met tegellijm uit een emmer, 
zoals een eerder geïnterviewde tegelzet-
ter vertelde, zei hij dat hij nooit met te-
gellijm werkt want ik ben timmerman.

Henk Vaes winnaar in de categorie  
Mechatronica en overige vakgebieden

Frans Bax winnaar in de categorie Metaal

Martien Meuleman winnaar in de categorie 
Bouw

Quinten Theunisz winnaar in de categorie 
Junior Vakprijs

Welpen van scouting Rudyard 
Kipling spelen levend MarioKart
Afgelopen weekend hebben de Welpen zich eerst uitgeleefd op het knutselen 
van hun eigen auto. Alle Welpen hadden zo hun eigen idee over hoe zo’n auto 
er uit zou moeten zien. Dat leverde een prachtig kleurrijk wagenpark op.

Natuurlijk moet er een racebaan zijn 
om een race te kunnen houden. Dus 
die werd gebouwd. Samen werd er ge-
werkt aan een baan met hindernissen 
zoals we die kennen van het spel Ma-
rioKart. Terwijl de Welpen elkaar 
moesten afgooien met balletjes, werd 
er flink gesprongen over allerlei hin-
dernissen en moesten ‘champignons’ 
ontweken worden.

Al met al hebben de Welpen weer een 
heerlijke knutsel- en speelmiddag ge-
had in de bossen om de blokhut de Ha-
grid van scouting Rudyard Kipling.
Lijkt het je ook leuk om op zaterdag 
mee te komen spelen, knutselen en bou-
wen? Kijk dan eens op de website www.
Rudyardkipling.nl. Op zaterdagochtend 
zijn nog wat plaatsjes vrij voor jongens 
en meisjes in de leeftijd van 7 tot 11 jaar.

Zorgatelier Nuenen, een dagbesteding 
voor mensen met Niet Aangeboren Her-
senletsel (NAH) verhaalt in deze rubriek 
over het dagelijks leven. 

Zingen    
op eigen wijze
“Ohwowow, what a beautiful day, I 
like to clap my hands and sing and 
dance my worries away on such a 
beautiful day.”

Het is donderdagmorgen en zoals elke 
week komt zanggroep Eigenwijs bij el-
kaar; een gemêleerd gezelschap dat 
van 10.00 tot 12.00 uur aan de grote ta-
fel aanschuift voor een gezellige 
zangochtend. De zangers, variërend in 
leeftijd van 30 tot 87 jaar, komen blij 
binnen en gaan nog vrolijker en met 
meer energie de deur uit. Gedreven en 
eensgezind willen ze iedere donderdag 
maar één ding: met veel plezier zingen, 
samen met lotgenoten. 
Sissy Gerlings sprak in een bijeen-
komst van café Brein twee jaar geleden 
haar diepe wens uit: ze wilde zo graag 
een koor vinden waar zij bij het zingen 
niet tegen haar beperkingen aan zou 
lopen! Een manier van zingen waarbij 
ze geen tekst hoefde te onthouden, 
waar de bladspiegel overzichtelijk is, 
waar niet te moeilijke nieuwe num-
mers ingestudeerd hoeven worden en 
waar de hoeveelheid prikkels zoveel 
mogelijk wordt beperkt. Samen met 
Yvonne Spanjers en Jos Taheij heeft zij 
de krachten gebundeld en haar wens 
vervuld, de eigenwijze zanggroep ging 
op geheel eigen wijze van start. 
Een dikke map met afwisselend reper-
toire waarin voor ieders smaak en kun-
nen wel iets te vinden is, is het stille 
bewijs van de passie en het plezier 
waarmee de muzikale ochtend al an-
derhalf jaar iedere week wordt inge-
vuld onder begeleiding van Yvonne. 
Het is een gezellig en warm koor van ± 
10 leden waar iedereen zich op eigen 
wijze kan laten horen. De tijd vliegt en 
dan klinkt om 12.00 uur “Auf Wieder-
sehen, auf Wiedersehen, the time has 
come to part.”
Ben je geïnteresseerd? Bel voor infor-
matie Yvonne Spanjers: 06-29272897.

Trots presenteerde Lenny haar nieuwe programma ‘Gekust door de eeu-
wigheid’ en vroeg zich verwonderd af: 
“Waarom heb ik hier nog nooit eerder opgetreden? Ik woon al 10 jaar in 
Nederwetten!”
Links van Lenny staat haar nieuwe gitarist Reinier Voet en rechts van 
haar de vertrouwde basgitarist Micha Kool.
Met dank aan Rob voor de organisatie. 

Amnesty Nuenen houdt schrijfmarathon
Op één dag wereldwijd brieven schrijven tegen onrecht: dat is Amnesty's 
Schrijfmarathon. In het Van Goghkerkje schrijven we op 10 december van 
13.30 tot 17.00 uur korte brieven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze 
geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of werden vastgezet, 
omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Hoe meer mensen op 10 december aan 
de Schrijfmarathon meedoen, hoe gro-
ter onze vuist tegen onrecht. Machtheb-
bers die de mensenrechten schenden 
weten dankzij onze brieven dat de we-
reld over hun schouder meekijkt. Dat 
werkt. Want niemand wil te boek staan 
als onderdrukker, folteraar of tiran.

De schrijfmarathon zal worden opge-
luisterd met muziek.
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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

Gemeente Nuenen 

TOEZICHTHOUDER KINDEROPVANG
Het college van de gemeente Nuenen heeft op 22 november 2016 de GGD 
Brabant Zuidoost aangewezen om op te treden als toezichthouder voor de 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen, (zoals bedoeld in de artikelen 1.61 en 
2.19 van de Wet Kinderopvang). De directeur van de GGD zorgt voor de 
plaatsing van een actuele lijst van toezichthouders op de website van de 
GGD Brabant-Zuidoost.

Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei.

Het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei maakt bekend dat in de 
vergadering van 5 juli 2016 de Klachtenregeling Gemeenschappelijke Rege-
ling Dienst Dommelvallei is vastgesteld.

De klachtenregeling beschrijft de behandeling van klachten als bedoeld in 
Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 9:2 Awb schrijft voor 
dat bestuursorganen klachten zorgvuldig moeten behandelen. Het openbare 
lichaam Dienst Dommelvallei is een zelfstandig bestuursorgaan en dient dus 
ook te zorgen voor een zorgvuldige klachtenafhandeling. Dienst Dommelval-
lei voert voor de gemeente Nuenen onder andere taken uit op het gebied van 
publieke dienstverlening, sociale zaken, belastingen en bedrijfsvoering.

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht is de ‘Klachtenregeling ge-
meenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei’ niet vatbaar voor bezwaar 
en beroep. Deze beleidsregel treedt in werking op 9 december 2016.

De ‘Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei’ is 
te raadplegen op http://www.dienstdommelvallei.nl/dommelvallei/
klachtenregeling_44606/

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

Acupunctuur: na een jaar nog effect 
bij hoofdpijn, migraine, artrose, rug-, 
nek- en schouderpijn
Acupunctuur blijkt tot een jaar na het einde van een behandelreeks nog ef-
fect te hebben op verschillende chronische pijnklachten. Deze conclusie 
trekken wetenschappers van een aantal universiteiten in Engeland, Ameri-
ka en Duitsland. De onderzoekers bestudeerden het effect van acupunctuur 
op hoofdpijn en migraine, artrose in de knie, lage rugpijn, nek- en schouder-
pijn. Op 17 oktober jl. publiceerde het gerenommeerde medische vakblad 
Pain de resultaten van deze studie: een zogeheten meta-analyse. Dat is een 
wetenschappelijk onderzoek dat de resultaten van een aantal eerdere, goed 
uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken op een rijtje zet. 

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

Dokter Lieveld vertelt...

Veel mensen met hoofdpijn- of mi-
graineklachten denken dat ze ermee 
moeten leren leven. Ze hebben dik-
wijls het idee dat er niks aan hun pijn-
klachten te doen is, omdat de medica-
tie niet echt goed werkt of omdat 
deze nare bijwerkingen geeft. 
Tegen de 3,5 miljoen Nederlanders 
hebben regelmatig last van ernstige 
hoofdpijnen. Van deze mensen lijden 
tussen de 2 en 2,5 miljoen aan migrai-
ne. Een migraine-patiënt heeft ge-
middeld twee aanvallen per maand. 
Dagelijks hebben ongeveer 70.000 
mensen een migraine-aanval. Hoofd-
pijn en migraine zijn dus een niet te 
onderschatten probleem. 
In mijn praktijk help ik met verschillen-
de vormen van acupunctuur veel men-
sen met hoofdpijn- en migraineproble-
men. Vaak lukt het me om bij een 
patiënt het aantal aanvallen sterk terug 
of tot nul terug te brengen. En als ie-
mand dan een aanval krijgt, is deze 
vaak minder heftig dan voor de acu-
punctuurbehandelingen. Mijn ervaring 

als dokter wordt door nog meer weten-
schappelijk onderzoek ondersteund.
Afgelopen juni publiceerde het gere-
nommeerde medische onderzoeksin-
stituut Cochrane namelijk de resulta-
ten van hun research (ook een 
meta-analyse) naar acupunctuur bij 
hoofdpijn en migraine. De conclusie 
was dat acupunctuur het aantal hoofd-
pijn- en migraineaanvallen sterk ver-
mindert. Ook concludeerden de we-
tenschappers die aan deze studie 
werkten, dat acupunctuur minstens zo 
effectief is als medicatie om hoofdpijn 
en migraine te voorkomen. 
In mijn praktijk behandel ik veel men-
sen met hoofdpijn of migraine. Tel-
kens weer ben ik heel blij met de vaak 
goede resultaten die ik voor patiën-
ten kan behalen. Daarnaast is het 
mooi dat acupunctuur geen nare bij-
werkingen geeft. Wel heeft het de ‘bij-
werking’ dat het een positieve invloed 
heeft op onze energiehuishouding, 
slaap en gemoedsrust. Je voelt je 
daardoor energieker en opgewekter. 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Facebook vrienden
Door Elwien Bibbe

Tegenover me in de bus zit een van mijn Facebookvrienden, ik zeg: dag, maar hij 
begroet mij niet als een bekende. Nou ja, een echte FBvriend is het al lang niet 
meer. Teveel geouwehoer van zijn kant op mijn startpagina. Echt ontvriend heb ik 
hem niet, ik weet ook niet hoe dat moet, gewoon berichten niet meer volgen aan-
klikken en dat werkt ook. 

Ik volg van veel van mijn 123 FBvrienden de levens niet meer. Teveel gedeelde 
reclame, teveel kleinkind en tegenwoordig ook teveel Trump. Dat zijn op dit mo-
ment de voornaamste redenen om FBrelaties te stoppen. Wel groeit het aantal 
groepen. Een groep betekent gedeelde belangstelling en dat is leuk. Zo heb ik 
twee nichten en neven groepen, vier fotogroepen en ik zou zo ook wel eens tot 
een breiclubje toe kunnen treden...of zelf een 'waar-hebben-we gewandeld-club-
je' op kunnen richten.. Of een stoute-plaatjes-clubje. Dat laatste zou ik gewoon 
eens moeten proberen...Google controleert namelijk mijn content en dan kom ik 
meteen op een zwarte lijst, sorry, regenbooglijst.. Ben benieuwd hoe lang Google 
daarop zal rekenen. Ik heb geen flauw idee... en wie van mijn FB vrienden neem ik 
dan mee in mijn val.... al mijn vrienden of alleen diegenen die mijn plaatjes liken?

Ik zit in bus 6 en vlieg langs alle files op de Helmondweg. Hoe cool is dat? Ande-
ren staan. En ik ben nu zo oud dat ik gewoon kan blijven zitten.

Bravo: Brabant vervoert ons

Nieuwe buslijnen en   
andere dienstregeling
Met ingang van zondag 11 december wijzigt de dienstregeling van de bus-
sen in heel Zuidoost-Brabant. Reizigers krijgen te maken met nieuwe bus-
sen, betere verbindingen, andere lijnnummers en gewijzigde routes met 
andere tijden. Bovendien krijgen reizigers te maken met een andere merk-
naam: Bravo, Brabant vervoert ons. Bravo is de nieuwe naam voor het open-
baar vervoer in Brabant.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV)
Een aantal nieuwe verbindingen gaat 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) rijden. Op drukke routes gaan 
de bussen vaker en sneller rijden. Bo-
vendien worden op deze routes volle-
dig elektrische 18 meter bussen inge-
zet. Daarnaast worden op de drukke 
streeklijnen in de regio nieuwe bussen 
ingezet met een extra hoog comfortni-
veau. En de buslijnen worden logischer 
genummerd. Bijvoorbeeld: de 
100-reeks zijn lijnen die alleen in de 
spits rijden, de 200-reeks is voor de 
buurtbussen, de 300-reeks is voor de 
luxere streekbussen en de 400-reeks is 
voor het HOV met nieuwe elektrische 
18 meter bussen.
 
Gerwen en Nuenen
Ook in onze gemeente zijn er nogal 
wat wijzigingen. Een paar voorbeel-
den. De bushalte bij het kerkplein in 
Gerwen voor de nog bestaande lijnen 
21 en 22 komt te vervallen. Nieuw is 

Buurtbus 259, deze bus verbindt Stip-
hout, Nuenen, Gerwen, Lieshout en 
Beek en Donk.

De buslijnen 21 en 22 met als halte het kerkplein Gerwen komen te vervallen. Buurtbus 
259 gaat ook in Gerwen rijden...... (foto’s Cees van Keulen)

En buslijn 6 gaat naar Nuenen-cen-
trum en Nuenen-oost; lijnnummer 
ongewijzigd, de route is vrijwel gelijk 
behalve dat de halte Opetersepad 
wordt aangedaan. Halte Spotvogel-
straat vervalt vanwege de reconstruc-
tie bij het busstation Nuenen-centrum. 
Reizigers kunnen gebruik maken van 
halte Refeling of Opetersepad. Voor 
meer informatie, zie www.bravo.info
 

Verloren
Ik heb op donderdag 24 november een 
zilvergrijs HAN-opnameapparaat ver-
loren tussen restaurant de Lindehof en 
het Van Goghkerkje aan de Papen-
voort. Heeft u dit apparaat gevonden? 
Neem dan contact op met telefoon-
nummer 0651186413. 

‘Winterplein in het park’ bij 
openluchttheater Mariahout
Openluchttheater Mariahout introduceert een nieuw evenement “Winter-
plein in het park”.  Op zaterdag 10 december wordt het theaterpark omgeto-
verd tot een gezellig winterplein. Geen traditionele kerstmarkt maar een 
evenement met een warme winterse ambiance, bijzondere kraampjes en 
allerlei sfeervolle activiteiten. 

Struin langs de knusse kerstkraampjes, 
verwen jezelf met de lekkerste warme 
hapjes en drankjes, en geniet met volle 
teugen van dat échte wintergevoel.
Zoals je kunt verwachten wordt de 
avond gevuld met een breed program-
ma, op en rond het theaterpodium. 
Mooie verhalen, bijzondere karakters 
en een oorstrelende muzikale omlijs-
ting van de avond. Verder zou het zo 
maar kunnen dat je de Kerstman tegen 
het lijf loopt!
 

De poort is om 16.00 open, het pro-
gramma duurt tot ongeveer 21.00 uur. 
Er zijn tijdens dit evenement ook 
kerstbomen te koop, neem er een mee 
als je naar huis gaat. 
Proef, zie, hoor, voel & ruik de winter.



Kerstbomen te koop
Mooie kerstbomen te koop.
Rechtstreeks VERS vanaf het veld   
in het Nuenense Broek
(Einde Helsestraat)
Diverse soorten en maten.
Zelf uitzoeken.
De verkoop is op: 
woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag.
Start verkoop 7 december.

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

  afgiftedatum: 6 maart 1981  |  prijs op aanvraag

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Kerstproeverij!
U bent van harte welkom op woensdag 
7 december van 19.00 tot 22.00 uur 
op onze kerstproeverij! 
* Demo op de Green Egg BBQ
* Ideeën voor een heerlijk voorgerecht!
* Overheerlijke patés
* Spaanse hammen
* Heyde Hoeve varkensvlees
* Dry Aged rundvlees
* Gerechten met truffels en Vlaamse stroop
* Alles wat u wilt weten over de keurslager
* Warme Glühwein en chocomel
* Port van slijterij André van Lieshout
* Sfeervolle kado ideeën van 
  Ooit, Hebberie en Woongerei

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

Multifocale bril
met onzichtbaar leesgedeelte

Compleet

Compleet

Geldig t/m 10 dec. 2016 
met actiescode 711148

Geldig t/m 10 dec. 2016 
met actiescode 592405

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

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

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

€45

€95

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

EYELOVE BRILLEN NUENEN: 175 MONTUREN
BIJ DA DROGISTERIJ NOORDVELD

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

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

25%
korting

40%
korting

50%
korting

25%
korting

50%
korting

40%
korting

60%
korting

25%
korting

60%
korting

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

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

tel: 040 - 283 77 96

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

wijk Lieshout
(omg. Dorpstraat, Hertog Janstraat ± 250 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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Dorpsraad Nuenen      
in Dorpshuis
Nuenen krijgt er nog een dorps- of wijkraad bij. De huidige gemeenteraad 
van negentien leden heeft onlangs het bijltje erbij neergegooid. Slechts vijf 
van de negentien raadsleden stemden voor het doorgaan als zelfstandige 
gemeente. De meerderheid is voor het samenvoegen van Nuenen c.a. met 
een andere gemeente, bijvoorbeeld met lichtstad Eindhoven. 

Met Midòre   
de feestdagen door
Rond de kerstdagen verzorgt Midòre 
traditiegetrouw een aantal optredens. 
Ze zijn dit jaar weer te zien op het Dic-
kens evenement in Brandevoort. Naar 
hen luisteren is natuurlijk al een bele-
venis maar het evenement bezoeken is 
zeer de moeite waard. Kijk maar eens 
op www.dickensnight.nl. Van harte 
welkom op zondag 11 december van 
14.00 uur tot 20.00 uur op de De Plaet-
se 1 te Helmond.

Een week later zingen ze samen met het 
Nuenens Mannenkoor in de H. Cle-
menskerk te Nuenen. Van harte welkom 
op zondag 18 december om 16.00 uur.
Inmiddels is het ook een traditie ge-
worden om bij Ikea te zingen. In de hal 
bij de roltrap krijgen de bezoekers een 
warm welkom met de feestdagen lied-
jes. Soms nog in kerstsfeer maar al 
weer op richting het nieuwe jaar na-
tuurlijk ook ander repertoire. Dit jaar 
zullen ze er zijn op donderdag 29 de-
cember vanaf 19.00 uur.
Deze en nog veel meer informatie 
vindt u op hun website www.midore.nl 
en op facebook onder ‘zanggroep 
midòre’.

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Om de lokale democratie te waarbor-
gen kan het Nuenense kerkdorp dan 
bestuurd gaan worden door een 
dorpsraad. Onze gemeente telt al drie 
van dergelijke bestuursorganen: wijk-
raad Eeneind en de dorpsraden Ne-
derwetten en Gerwen. Binnen afzien-
bare tijd kan er dus ook een dorpsraad 
Nuenen gekozen worden.
Het huidige gemeentehuis aan de Pa-
penvoort (zie foto) komt dan beschik-
baar voor de vergaderingen van de 
Nuenense dorpsraad. Dat gemeente-
huis wordt omgedoopt tot Dorpshuis. 
Allerlei activiteiten kunnen onderdak 
vinden in dat Dorpshuis. De biblio-
theek zit er al en verder kan gedacht 
worden aan: een Dorpsraad voor jon-
geren, een Dorpsraad voor 70plussers, 
werkgroep Leefbaarheid Nuenen, pro-
motiegroep Van Goghdorp Nuenen, 
werkgroep Kleine Kernen Eeneind, 
Gerwen, Nederwetten en Nuenen, enz.
Er komt veel ruimte vrij in het ge-
meentehuis. Het college van burge-
meester en wethouders zetelt dan 
niet meer in Nuenen, het ambtena-
rencorps wordt nog verder ingekrom-
pen en alleen voor spoedeisende en 
dringende afspraken blijven een paar 
loketten beschikbaar. 
Zoals een ieder weet wordt er naarstig 
gezocht naar functies voor Het ‘failliete’ 
Klooster. De oplossing ligt voor de hand: 
de theaterfunctie komt terug naar Het 

Klooster met passende horeca. De 
dorpshuisvariant voor Het Klooster kan 
vervallen. Want het huidige gemeente-
huis aan de Papenvoort krijgt te zijner 
tijd die functie. De maandelijkse verga-
deringen van de Nuenense gemeente-
raad in de raadzaal in Het Klooster ko-
men ook te vervallen. Dat biedt 
perspectieven voor cultuuruitingen in 
die prachtige, kleine zaal. 
Wordt dit werkelijkheid? Ik kan het ook 
niet helpen, de Nuenense gemeente-
raad heeft zelf in meerderheid geko-
zen voor opheffing van de gemeente 
Nuenen c.a. En kijk eens over onze ge-
meentegrenzen en wel hier in de 
buurt. De gemeenten Veghel, Schijn-
del en Sint-Oedenrode bestaan per 1 
januari aanstaande al niet meer. Opge-
gaan in Meierijstad, samen met de tien 
bijbehorende dorpen: Boerdonk, Bos-
kant, Eerde, Keldonk, Mariaheide, Nijn-
sel, Olland, Wijbosch en Zijtaart. Dat 
levert alles samen Meijerijstad op met 
zo’n tachtigduizend inwoners.
Eindhoven wil graag de vijfde stad 
van ons land blijven en daarvoor heb-
ben ze alle inwoners van Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind no-
dig. Ik wil Eindhoven wel helpen. Wie 
wil dat nou niet? De dorpen Neder-
wetten, Gerwen en Nuenen en de wijk 
Eeneind blijven toch wel bestaan. 
Daar zorgen de lokale dorpsraden en 
wijkraad wel voor! 

Zelfhulpgroep 
Angst en paniek 
Binnenkort starten we met de zelf-
hulpgroep Angst en paniek in Eind-
hoven. De groep wordt begeleid 
door een zelfhulpdeskundige, die 
zelf bekend is met de klachten. In-
dien je interesse hebt kun je dit via 
onderstaande gegevens aan ons 
kenbaar maken, meer informatie 
volgt dan later. 

Voor wie is deze groep bedoeld?
Als je last hebt van paniekaanvallen, de 
angst voor paniekaanvallen of een 
combinatie van angst en paniekklach-
ten (bv een angststoornis en een pa-
niekstoornis).

Aanmelding/informatie
Via Stichting Zelfhulp Netwerk Zuid-
oost Brabant, telefoon: 040-2118328, 
website: www.zelfhulpnetwerk.nl en/of 
e-mail: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl.

Het Neva Ensemble     
uit St. Petersburg
Weer komt het Neva Ensemble uit St. Petersburg in de Adventstijd naar Nue-
nen en treedt op in de in kerstsfeer versierde Clemenskerk. Het is telkens 
weer een groot feest van herkenning en dat zal het ook dit jaar weer zijn.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat 
deze topsolisten uit St. Petersburg 
Nuenen ondertussen ook een warm 
hart blijven toedragen. Ook vorig jaar 
was de Clemenskerk weer vol met en-
thousiaste mensen, die genoten van dit 
mooie Russische ensemble. Na 10 jaar 
behoeft het Neva Ensemble uiteraard 
niet meer voorgesteld te worden en dat 
geldt ook voor het programma dat ook 
dit jaar bij de meeste bezoekers wel be-
kend zal zijn: Voor de pauze de mooie 
Russische kerkmuziek, die in deze Ad-

ventstijd aangevuld wordt door Kerst-
liederen en na de pauze, in een heel an-
dere setting, liederen uit de beroemde 
Russische folklore.
Het concert is zoals altijd voor ieder-
een gratis toegankelijk, wel zal na af-
loop, door de leden van het ensemble 
zelf bij de uitgang van de kerk, een 
schaalcollecte gehouden worden.

Noteer in de agenda: woensdag 14 de-
cember 20.00 uur H. Clemenskerk 
Nuenen.

Zaterdag 10 december traditioneel evenement

Veulenkeuring Gerwen    
met veel trekpaarden
 
De veulenkeuring brengt veel trekpaarden op de been bij het kerkplein in Ger-
wen. Zaterdag 10 december om tien uur begint deze keuring van veulens. De or-
ganisatie is bij de Stichting Centrale Veulenkeuring Gerwen in ervaren handen. 
Het is reeds de 56ste keer dat er in Gerwen een jaarlijkse veulenkeuring wordt 
gehouden. De keuring loopt tot na de lunchpauze. Zo’n negentig veulens tot en 
met drie jaar oud uit Nederland en België dingen mee naar de diverse kampioen-
schappen. Het fotogenieke evenement trekt jaarlijks aardig wat publiek. Belang-
stellenden zijn gratis welkom bij de veulenkeuring op de Heuvel in Gerwen. Tus-
sen tien en half één komen zowat alle paarden in actie.

Traditionele veulenkeuring in Gerwen….(foto Cees van Keulen)

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
De donkere dagen voor Kerst? Inmid-
dels is het de periode van Advent. De 
periode van ‘Verwachting’, maar ook 
een tijd van ‘Verlangen’. Op zondag 4 
december is in het Van Gogh Kerkje 
weer een Taizé-vesper, met als thema 
‘de weg’. Welk pad wordt ons gewezen 
en komt tegemoet aan ons verlangen 
en onze verwachting? Een tijd van be-
zinning, het vinden van enkele mo-
menten van overdenken en meditatie. 
In het sfeervolle kerkje zijn er momen-
ten van stilte, ook zullen meditatieve 
liederen uit Taizé worden gezongen. 
Deze liederen zijn eenvoudig en mooi 
van melodie. Door deze melodieën een 
aantal keren achter elkaar te zingen, of 
door er alleen maar naar te luisteren, 
ervaar je verstilling en kom je tot rust.
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Kerstactie Gezamenlijke kerken:

‘Zorg voor elkaar’
Ook dit jaar willen de Diaconieën van de Gezamenlijke Nuenense Kerken 
voor een aantal Nuenense mensen/gezinnen een kerstpakket aanbieden 
onder het motto: ‘Zorg voor elkaar’. De pakketten zijn bestemd voor inwo-
ners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, voor gezinnen en alleenstaan-
den, van wie wij denken dat een dergelijk pakket - gezien de financiële situ-
atie - zeer welkom zal zijn. Maar daarnaast denken we ook aan mensen die 
in het afgelopen jaar een zwaar en pijnlijk verlies van een van hun dierbaren 
hebben meegemaakt, én aan mensen die - vanwege hun persoonlijke situ-
atie - ‘extra aandacht‘ verdienen.

Door deze gezinnen/personen een be-
scheiden kerstpakket/aandachtspak-
ket aan te bieden, hopen wij, dat ook 
voor hen de komende feestdagen wat 
extra glans zullen krijgen. 
Ook voor dit jaar hebben de super-
markt Albert Heijn (Parkstraat), su-
permarkt Albert Heijn (Kernkwartier), 
supermarkt Jumbo Ton Grimberg (De 
Smidse), supermarkt Jan Linders (Vin-
cent van Goghstraat) en supermarkt 
Jumbo (Kernkwartier) hun loyale me-
dewerking aan deze actie toegezegd.
Het mooie van deze actie is, dat deze 
georganiseerd wordt door en voor 
Nuenense mensen: ‘Nuenenaren voor 
Nuenenaren’. 
Op zaterdag 10 december a.s. zult u bij 
het doen van uw boodschappen bij de 
hierboven genoemde supermarkten 
door vrijwilligers van de Nuenense Ker-
ken worden aangesproken met de vraag 
of u wat extra’s wilt kopen i.v.m. deze 
kerstactie. Als ‘hulp’ krijgt u dan een 
soort ‘boodschappenlijstje‘ aangereikt, 
met daarop een aantal artikelen, waar-
uit u uw keuze kunt maken. Wanneer u 

dan de kassa gepasseerd bent, kunt u uw 
extra artikel(en) in daarvoor gereed-
staande dozen/kratten deponeren.

De ervaring leert, dat het winkelend 
publiek deze actie graag en van harte 
ondersteunt. Want de actie is bedoeld 
voor onze eigen Nuenense mede-in-
woners. Het is in deze zin een actie 
met een doel ‘dichtbij’. Kerkbetrokken-
heid of levensbeschouwelijke achter-
gronden spelen hierbij geen rol.

Wij hopen, dat ook dit jaar de actie 
weer een succes wordt, en dat wij op 
zaterdag 10 december a.s. in genoem-
de zaken veel mensen mogen begroe-
ten. In de week van 12 december wor-
den door een aantal vrijwilligers de 
kerstpakketten gemaakt en daarna be-
zorgd.
Mogen wij op u rekenen? Bij voorbaat 
dank voor uw gulle gaven, en voor het 
meedoen aan deze mooie actie!
Voor meer info: Klara Jansen (2833434) 
k.jansenboshuizen@onsnet.nu, en Theo 
Swinkels (2833514) t.swinkels01@ons-
net.nu.

Hello Vienna!
 
De pracht en praal van Wenen in de Cle-
menskerk in Nuenen. Het Gerwens Muziek-
korps zal op 8 januari om 15.30 uur een bij-
zonder Nieuwjaarsconcert geven! Prachtige 
jurken, dansen, muziek, bubbels en natuur-
lijk oliebollen! 
 
In samenwerking met DéDé Dansballet, de 
Lindespelers en zangeres Neeltje Prick brengt 
het GMK u een muzikale Nieuwjaarswens. 
Kom luisteren, kom beleven, kom genieten!
 
Kaarten zijn nu al te koop bij Jumbo Ton 
Grimberg en via kaartverkoop@gerwens-
muziekkorps.nl. De kaarten kosten € 7,50 
inclusief bubbels en oliebollen. Zet ze op 
uw Sint en Kerst verlanglijstje en hopelijk 
zien we u op 8 januari.
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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 

Vrouwe Jura in Dwèrsklippelgat
Mariëlle Scheepens-Van den Boom en de Dwèrsklippels schrijven geschie-
denis. Nadat de jeugd in Nuenen onlangs al zijn eerste jeugdprinses presen-
teerde, zwaait zij nu als eerste vrouwelijke Prins het scepter in Dwèrsklip-
pelgat. 59 Prinsen gingen haar voor in Nuenen. Hofdames Sana en Scripta 
vergezellen Vrouwe Jura het komend carnavalsseizoen.

Afscheid Prins Naturijn en zijn 3 
Piekfijne adjudanten
De avond begon zaterdag met een 
door Martin Raaijmakers zelf gepre-
senteerd afscheid van zijn Prinsenjaar. 
Op de voor hem kenmerkende losse 
manier ontving hij de zusterverenigin-
gen uit Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten op het podium. Om 21.30 werd 
hij met zijn adjudanten ‘ontmanteld’ 
als Prins door de Grootvorst van de 
Raad van 11. Vervolgens namen de 
OudPrinsen en OudAdjudanten hen 
liefdevol op in hun gezelschap.
 
Eén groot feest
Dat de Dwèrsklippels méér feest wil-
len, werd die avond duidelijk. DJ MiXk 
en DJ Luuk (bekend van de Tiener-
Tent) verzorgden de muziek en Es-
taLoca was verantwoordelijk voor de 
bijpassende lichtshow. Het Klooster 
was inmiddels volledig volgestroomd 
om te genieten van een geweldige sfeer.

Waanzinnig mooie act nieuwe Prins 
Klokslag 23.11 hield de muziek op en 
werden alle lampen gedoofd. Het be-
gin van een 8 minuten durende show 
ter bekendmaking van de nieuwe 
Prins. Een onderdeel van de act was, 
dat halverwege het doek omhoog ging 
en er een Prins met 2 adjudanten op 
het podium stonden. Met maskers op. 
Maar, dat bleek ter verwarring. Onder 
luid applaus kwamen vervolgens van-
uit achter in de zaal 3 anderen mensen 
binnen. En wat bleek?? Eindelijk een 
vrouwelijke Prins in Nuenen. Als 60ste 
Prins van Nuenen na 59 mannelijke 
voorgangers. En wederom laat Nue-
nen zien dat er veel aandacht aan de 
kleding besteed wordt. In rode en roze 
kleuren staan deze 3 dames er stralend 
en koninklijk bij. Vrouwe Jura is een 
verwijzing naar het feit dat Mariëlle ju-
rist is. Sana, Latijns voor gezondheid, 

is de naam van adjudant Jacqueline 
Wijnhoven. Zij is coach in health en 
lifestyle. Scripta is de adjudantennaam 
van tekstschrijfster Marieke Peeters. 
Hun motto is ‘Hou ut recht’. Mariëlle is 
geen onbekende binnen de carnaval. 
Zij is reeds actief binnen de Jeugdcar-
naval, waardoor onze nieuwe Jeugd-
prinses haar inmiddels al heeft leren 
kennen. Wat ongetwijfeld zal zorgen 
voor een mooie samenwerking en klik 
tussen beide hoogheden.

Schôn Vrouwkes thema 2017 
Nadat Vrouwe Jura en haar adjudanten 
officieel waren geïnstal-
leerd, werd door de or-
ganisatie van Schôn 
Vrouwkes Bal het the-
ma voor komend jaar be-
kend gemaakt: ‘Bruisende 
Brabo Babes’. Een erg leuk 
thema wat ongetwijfeld 
voor mooie kostuums gaat 
zorgen op carnavalsvrij-
dag. Met een knallend Live 
optreden (liedjes van o.a. 
Guus Meeuwis en Marco 
Borsato) en muziek van de DJ 
werd het feest voortgezet tot in de 
kleine uurtjes. 

Achter de schermen 
De kop van carnaval 2017 is er af. Ach-
ter de schermen wordt er hard gewerkt 
door vele vrijwilligers om alle activitei-
ten wederom georganiseerd te krijgen. 
De komende weken zullen we jullie 
hier verder over gaan informeren. Kijk 
op de Facebook pagina van de Dwèrs-
klippels om de prachtige beelden terug 
te zien van het Dwèrsdebuut. Het film-
pje van 8 minuten is hierop zichtbaar. 
Link jezelf op deze pagina zodat je op 
de hoogte blijft. Als Dwèrsklippels zul-
len we meer aandacht gaan geven aan 
Social Media. Silvie van Kemenade 

Kneiter goeie praters in de Wettense ton!
Tonpraters: Rob Scheepers, Kitty Goverde en Boy Jansen bij Bonte Avonden 
2017 in Nederwetten!

Thema Schôn Vrouwkesavond 2017
‘Brabantse Brabo Babes’ is het nieuwe thema voor de Schôn Vrouwkesavond 
2017. Dat maakte het schônvrouwkescomite zaterdagavond bekend tijdens 
het prinsenbal in Het Klooster.

Net als vorig jaar zal er een anonieme 
én niet-anonieme jury rondlopen. Er 
zijn prijzen voor grote en kleine groe-
pen die zich door het thema hebben la-
ten inspireren tot verassende variaties. 
De route van de avond zal nog bekend 
worden gemaakt. Er wordt in ieder ge-
val afgetrapt met een welkomstdrankje. 
Inschrijven is niet nodig. Verkleden 
volgens het thema is geweldig, zo niet 
ook goed. Zie ook dwersklippels.nl of 
facebook.

heeft inmiddels toegezegd ons daarin 
te komen versterken. Zij zal zich gaan 
bezighouden met Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram 
en de website. 

Het Bestuur 
van CV De 
Dwèrsklippels

Op vrijdag 24 februari komen de schôn 
vrouwkes weer tot leven en worden de 
kroegen rondom het Park in Nuenen be-
volkt door de vele vrouwen die samen de 
mooiste aftrap voor carnaval vieren. Het 
vrouwelijke prinsentrio van de Dwèrs-
klippels, Vrouwe Jura en haar twee hof-
dames Sana en Scripta, zullen om 00.00 
uur in Het Klooster de prijs uitreiken 
aan de groep die zich het Schônste mag 
noemen. Ook de mannen van Nuenen 
mogen om 00.00 uur weer meedoen.

Op 21 januari en carnavalsvrijdag 24 fe-
bruari presenteert Carnavals Vereniging 
de Wetters weer twee prachtige Bonte 
Avonden. Met bekende tonpraters; Boy 
Jansen, Peter van der Maas, Rob Ver-
schuren, Frank Stevens (21-1) Kitty Go-
verde, Sem van de Borne, Peter van der 
Maas, Rob Schepers (Sterksel) (24-2) 
alsook Zang en Sketch gebracht door: 
Applaus!, Pepurklip en Ons Jonges. 
Daarnaast optredens van de kleine- gro-
te en jubileum dansgarde, dames van de 

raad van elf en de Oud-prinsen gepre-
senteerd door oud-prinses Colori. Wil je 
er bij zijn? Kaarten (€12,-) zijn te koop 
aan de bar bij RKVV Nederwetten of bij 
Rianne Verhoeven 06-13700648.

Foto ©Plaatjes Maker
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3 4 5 6
9 7 4 5

2 9
3 5 1 2

6 1 4 3
4 8
2 6 4

7 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 afmeting 6 echo 12 slotstuk 14 veto 16 als boven 17 roofvogel 
18 zijns inziens 19 dierenmond 21 before present 22 Chinese munt 23 zot 
24 lofspraak 26 marmelade 28 voormalig ambtenaar 30 selenium 31 grillig 
33 heer 34 moeizaam 35 algemeen bekend 37 usus externus 38 gewijde gave 
40 namelijk 42 vergissing 45 zangstem 46 riviermond 48 vertrager 
49 ter inzage 51 soort onderwijs 52 Duitse omroep 53 boom 54 denkbeeldige 
aardcirkel 56 en andere 57 versmaat 59 deel v.e. ei 61 wapen 62 heel 
onwetend.

Verticaal: 1 insect 2 voegwoord 3 vochtig 4 aardbol 5 vluchtheuvel 
7 wisselborgtocht 8 rij 9 woonschip 10 loco-burgemeester 11 bijbelse figuur 
12 dierenverhaal 13 deel v.e. viool 15 omvang 20 pak 23 mensaap 
25 gereedschap 26 pl. in Israël 27 Franse schilder 29 riv. in Frankrijk 31 vogel 
32 schrobnet 36 vrouwenverblijf 39 haastig 41 navigatiemiddel 43 notie 
44 vis 46 bloedgever 47 molentrechter 50 honingbij 51 open ruimte 
54 Ned. omroep 55 opperwezen 58 buisverlichting 60 in opdracht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62

W E E R T M O F L A N G S

H I K B O U V I E R D E L

I K T R E N D Z I

S E N S T E R I E L T I N

K L E U M E N S L A V I N K

Y K L A R E H E V E L S

A R E Z

S D A A G S H A R E N S

K L U N G E L U K E L E L E

E L F D R A M M E N P E R

T A E G A A L V V

C N V S I E R A A D V E E

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

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

Oplossingen wk 47
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

STORMKRACHT

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.

AUDIO
BOEIEN
BREEDTE
BURCHT
CORRELATIE
DANSRITME
DINER
GASBEL
HINDERNIS
KABELKRANT
KUIKEN
KUNSTJE
LOOPING
MOEITE
ONBESTEMD
ONRUST
OPTISCH
PACHT
POEHA
POETS
PRIMAAT
SISSER
STANK
TRONK
TSAAR
VENTWEG
WETTIG

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

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

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 46, Dhr. W. Harbers, Nuenen.
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10 jaar Bibliotheek Dommeldal
Sinds 2006 zijn de Bibliotheken van Geldrop, Mierlo, Nuenen en Son & Breu-
gel gefuseerd tot één organisatie: Bibliotheek Dommeldal. In die 10 jaar is 
de Bibliotheek heel erg veranderd en is er heel wat gebeurd. Zo verhuisde 
de bieb in Nuenen naar een nieuwe locatie. En hebben de vestigingen in Son 
& Breugel en Mierlo het interieur aangepast. In Geldrop werd de hele twee-
de verdieping ingericht als webwinkel, waar de online bestellingen van le-
den, scholen en leesclubs vandaan komen. 

In alle vestigingen is er zelfbediening 
en werden nieuwe diensten geïntrodu-
ceerd, zoals: aangepast lezen (voor 
dyslectici en mensen met leesproble-
men); het computercafé; de vakantie-
bieb; de Dementheek; het Taalhuis en 
de Kunstzaal. Daarnaast zijn er mini-
biebs opgezet in verzorgingshuizen en 
op basisscholen.
Natuurlijk kwamen er ook allerlei 
nieuwe producten: Boekstartkoffertjes 
(voor ouders met baby’s) en eBooks. 
Een lezingenprogramma en digitale 
Spreekuren. Ook Themadagen voor 
Basisonderwijs en Kinderopvang. En 
(sinds kort) de online cursussen. De 
Bibliotheek transformeert van uitleen-
centrum, naar een gastvrije plek waar 
je anderen ontmoet, waar je bij een 
kopje koffie een krant of tijdschrift 
leest, waar je veel informatie vindt en 
waar je werkt of studeert. Kortom: een 
plek om kennis op te doen en vinding-
rijk en kansrijk te worden. De Biblio-
theek is belangrijk. 

Bij een jubileum hoort een cadeautje 
Voor docenten: docenten met een 
BOS (Bibliotheek op School) krijgen 
vanaf het jubileumjaar een gratis Am-
bassadeursabonnement, om zelf te ge-
nieten van lezen en om leesplezier 
door te geven in de lessen.
Voor kennismakers: voor belangstel-
lenden introduceren we het kennisma-
kingkwartaal: 3 maanden lang, met 
een gratis abonnement, bij Bibliotheek 
Dommeldal rondkijken, uitzoeken en 
meenemen. 
Voor trouwe en nieuwe leden: voor 
(nieuwe) leden met een (geldig!) abon-

nement is er de Kwartaalbonus, waar-
mee de pas met 3 maanden verlengd 
kan worden. Dus voor één keer niet 12, 
maar 15 maanden profiteren van in-
formatie, gemak en leesplezier.

Een jubileumactie van 5 tot en met 
10 december
Deze mooie jubileum abonnements-
aanbiedingen zijn voor trouwe en 
nieuwe leden. Maar je moet er wèl 
-snel- zelf voor naar de bieb komen, 
met een ID. Want het aanbod geldt al-
leen in de week van 5 t/m 10 december 
(op ma t/m vrij v.a. 14.00 uur en op za-
terdag v.a. 11.00 uur). In die periode 
wordt het jubileum gevierd. 

Daarvoor en daarna ben je ook harte-
lijk welkom. Maar een nieuwe jubi-
leumaanbieding duurt vast weer 10 
jaar. In ieder geval blijft Bibliotheek 
Dommeldal ook de komende 10 jaar 
een aantrekkelijke en inspirerende 
plek, waar je aan je persoonlijke ont-
wikkeling kunt werken. De Bibliotheek 
maakt je rijker!

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

Goede kwaliteit en ouderwetse service!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Open:      9:00-18:00
Zaterdag 9:00-16:00
Zon- en maandag gesloten.

             

  

     

   Bio-Lekkers
 Biologische winkel -  Lunchroom -  Curiosa

Bio-Lekkers
           

 
  

Parkstraat 3F
5671 GD Nuenen
040-3680084 
info@bio-lekkers.nl
www.bio-lekkers.nl

Reserveren kan, graag telefonisch

Feestje bij BIO-Lekkers
5 december bestaat Bio-Lekkers, aan de Parkstraat 3F, 1 jaar en Op zaterdag 
3 december gaan we dit vieren. Iedereen die ons een warm hart toedraagt, 
is daarbij van harte welkom! De winkel en lunchroom zijn gewoon open 
maar de hele dag door worden er lekkere hapjes en drankjes geserveerd. 
Daarnaast zal vanaf een uur of twaalf Rubin van Kooyk ons 'feestje' komen 
opluisteren met zijn liedjes, waarbij hij zichzelf begeleidt op zijn gitaar. In 
onze lunchroom ontmoeten we steeds leuke en bijzondere mensen en Ru-
bin is daar een van. 

Wij zijn heel blij te mogen ervaren dat 
er in 1 jaar tijd zoveel mensen de weg 
naar Bio-Lekkers hebben gevonden. 
We kijken dan ook tevreden terug, op 
een geslaagd jaar! Wat ons regelmatig 
verwondert en soms ontroert, is hoe 
vaak we te horen krijgen dat mensen 
zo blij met ons zijn, met de sfeer in de 
winkel, met de rust die er hangt, met 
de tijd die we voor iedereen nemen en 
dat we een aanwinst voor Nuenen zijn. 
Het was natuurlijk een spannende on-
derneming om Bio-Lekkers op te star-
ten maar door alle positiviteit die we 
van onze klanten krijgen, door alle 
complimenten die maar binnen blijven 
stromen, hebben we veel vertrouwen 
in ons 'project'. 
Dank jullie wel daarvoor!

Een van onze doelstellingen voor het 
eerste jaar was; minimaal kostendek-
kend draaien en dat hebben we ruim-
schoots gehaald. Een andere doelstel-
ling was een sociale ontmoetingsplaats 
worden waar mensen elkaar nog echt 

kunnen ontmoeten en tot onze blijd-
schap is ook dat gelukt!
Onze basis gedachte is: natuurlijk, so-
ciaal, eerlijk en duurzaam onderne-
men en die doelstelling zullen we niet 
loslaten. We hopen de komende jaren 
uit te groeien tot een bloeiende onder-
neming waarin we een mooie balans 
willen vinden tussen 'serieus onderne-
men' en een 'hartelijke, warme ont-
moetingsplek' zijn. Daarbij hoort na-
tuurlijk een 'salaris' verdienen en daar-
voor is het nodig dat ons klanten-aantal 
zich nog gaat uitbreiden. We verwach-
ten niet dat dat een probleem gaat 
worden, we zijn vol energie en goede 
moed en overtuigd dat we op de goede 
weg zitten!

Voor diegenen die ons nog niet ken-
nen, wij zijn Maria en Hannie van de 
Wetering en Wil Woerdenbach. Wij, 
zussen Maria en Hannie hebben Wil 
zo'n anderhalf jaar geleden leren ken-
nen in de biologische tuin in Nuenen 
en een halfjaar later was Bio-lekkers in 
Nuenen een feit. Het is ontzettend fijn 
samen werken, we zijn alle drie heel 
verschillend en vullen elkaar perfect 
aan. Sinds kort is ook Marleen regel-
matig in onze winkel te vinden, zij 
kookt bij ons de soepen voor haar be-
drijfje: Soep! Met brood. In ruil daar-
voor helpt ze af en toe mee als een van 
ons er niet is. 

Het concept van een biologische win-
kel waar je ook een hapje kunt eten 
blijkt een goed concept. We zijn een 
echte gezellige dorpswinkel geworden 
waar verrassend veel verschillende 
producten in passen. ALLES IS BIO-
LOGISCH.

U bent altijd van Harte Welkom en in 
het bijzonder op 3 december om sa-
men met ons het 1 jarige bestaan van 
Bio-Lekkers te vieren!

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

VOL VERWACHTING 
KLOPT ONS BRUISEND 
WINKELHART...

Kom naar de bruisende 
zaterdag op 3 december

het begint om:
11.00 t/m 16.00 uur

Anytime Fitness Nuenen   
heeft haar deuren geopend
 
Afgelopen zaterdag heeft Anytime Fitness Nuenen een welkomstborrel ge-
organiseerd voor haar leden die al in de voorverkoop het vertrouwen had-
den gegeven door middel van een inschrijving en vanaf afgelopen maandag 
is het fitnesscentrum echt geopend.
 We zijn trots op het eindresultaat. De 
club is ontzettend mooi geworden !
 
Bij Anytime Fitness Nuenen kun je 
sporten in een sfeervolle omgeving 
wanneer je maar wil, 24 uur per dag en 
365 dagen per jaar, in het centrum van 
Nuenen in de oude bibliotheek aan het 
Vincent van Goghplein 97!
Je kunt gebruik maken van een ruim 
aanbod waaronder ook groepslessen. 
De meest moderne Life Fitness appa-
ratuur is onder andere voorzien van 
Netflix, TV en Internet).
 
Hebt u interesse, loop dan binnenkort 
een keer binnen voor een kopje koffie 
en een rondleiding. U kunt nu ook nog 
steeds profiteren van een levenslange 
korting!

Inwoners Nuenen 
winnen samen 
€ 100.000 bij 
Postcode Loterij
Een grote verrassing voor negen 
deelnemers van de Postcode Loterij 
die meespelen op postcode 5672 BL 
in Nuenen. Op de bijbehorende 
straat, de Sleedoornlaan, is de Buurt-
Ton van 100.000 euro gevallen. Dit 
werd afgelopen zaterdag bekendge-
maakt. De winnaars verdelen deze 
prijs met elkaar. Nuenen viel eerder 
in de prijzen bij de Postcode Loterij.
 
Afgelopen zaterdag zijn de volgende 
bedragen gewonnen:
- 25.000 euro (1 winnaar)
- 12.500 euro (4 winnaars)
- 6.250 euro (4 winnaars)
 
De bedragen lopen uiteen omdat de 
verdeling van het geldbedrag afhanke-
lijk is van het aantal meespelende loten.
 
Buurt-Ton 
De Buurt-Ton is naast de Straatprijs 
een vaste prijs van de Postcode Loterij 
die wekelijks bekend wordt gemaakt. 
De prijs van 100.000 euro wordt ver-
deeld over het aantal deelnemers in de 
winnende postcode. De hoogte van het 
geldbedrag is afhankelijk van het aan-
tal meespelende loten.
 
PostcodeKanjer in Nuenen
Het is niet de eerste keer dat Nuenen 
in de prijzen valt bij de Postcode Lote-
rij. In januari 2013 viel de Postcode-
Kanjer op de Velakker (5672 PE) en 
verdeelden 19 winnaars ruim 19,5 mil-
joen euro met elkaar.

Motoragent pakt 
twee jongens na 
inbraak
Met dank aan een toegesnelde mo-
toragent hield de politie maandag-
middag (22-11-’16)  twee verdach-
ten van een woninginbraak aan. 
Even daarvoor kreeg de agent een 
melding dat er in een woning aan 
het Spoormakerserf in de wijk Bran-
devoort twee jongens waren overlo-
pen bij een inbraak. Uit de woning 
was onder meer een sleutelbos 
verdwenen.

Vanuit Nuenen reed de agent op zijn 
motor richting Brandevoort, toen hij 
op de Broekstraat in Mierlo twee jon-
gens op de fiets tegenkwam die aan het 
opgegeven signalement voldeden. De 
twee maakten een zenuwachtige en 
verdachte indruk op de agent. Zo ver-
telde een van de twee onder meer dat 
hij niet meer wist waar hij woonde. 
Verder onderzoek wees uit dat het een 
jongen van 14 jaar uit Geldrop betrof. 
De tweede verdachte bleek een jaartje 
ouder en woonachtig in Helmond. Ook 
hij had overigens wat problemen met 
zijn geheugen. Zo wist hij niet waar de 
bos sleutels vandaan kwamen die hij op 
zak had. De twee werden aangehouden 
en door collega’s van de motoragent 
naar het bureau gebracht. Ze zitten 
nog vast voor verder onderzoek.

Politieberichten

Film Amnesty Nuenen: Vergeet mij niet
 
Op 21 december vertoont de Werkgroep Amnesty Nuenen in samenwerking 
met de Regenboogkerk de film: Vergeet mij niet. Vanaf 19.30 uur staat de 
koffie klaar, de film begint om 20.00 uur in de Regenboogkerk, Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen. De toegang is gratis.

Op de Katwijkse school De Verrekijker 
krijgen zo’n honderdvijftig kinderen 
uit het naastgelegen asielzoekerscen-
trum les. Voor de bevlogen leerkrach-
ten is het de ultieme uitdaging de kin-
deren een veilige haven te bieden en de 
lesdag zo normaal mogelijk te laten 
verlopen. De ouders van de leerlingen 
op OBS De Verrekijker in Katwijk zijn 
uitgeprocedeerde asielzoekers. De 
Verrekijker probeert een normale 
basisschool te zijn waar kinderen goed 
onderwijs krijgen en onbezorgd kun-
nen spelen. Maar na een reeks van ge-

dwongen uitzettingen wordt het steeds 
moeilijker om de leerlingen van een 
veilige haven te voorzien. De situatie 
op school wordt nog ingewikkelder 
wanneer een nieuwe groep kinderen 
uit oorlogsgebied Syrië arriveert.
 



Winkelcentrum
KERNKWARTIER

met Sinterklaas

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Bloemsierkunst
Fleur-Inn

__MODE __Sanders

Chris Vogels
keurslager

SCHOENSERVICE
EEF IMMING

vrijdag 2 december 
Koopavond 

diverse winkels: 
open tot 20.00 uur

zaterdag 3 december 
Sinterklaas met 2 pieten in het winkelcentrum

van 11.00-16.00 uur

zondag 4 december 
Diverse winkels open van 12.00-17.00 uur

maandag 5 december 
Diverse winkels open vanaf 9.00 uur

Kernkwartier overdekt winkelplezier!
Alle boodschappen onder 1 dak 

met ruimvoldoende gratis 
parkeergelegenheid

KERSTBOMEN
VERKOOP:
vrijdag 2, 9 en 16 dec. 
(09.00 - 17.00 uur)
zaterdag 3, 10 en 17 dec. 
(09.00 - 17.00 uur)

Compleet assortiment 
met of zonder kluit.
Wij brengen uw kerstboom
geheel gratis thuis* en pakken
hem tevens vakkundig in.

Bij FAM. VAN ROOIJ
Papenvoortseheide 3, Nuenen
Telefonisch bestellen kan ook,
op 040 - 283 31 01 of 06 - 10 42 53 35
* Alleen in de gemeente Nuenen c.a.

Zo kunt U ons 
bereiken:

Be
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Smits van Oyenlaan

Be
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at

Papenvoortseheide 3

Be
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Laan ter CattenNuenderbeekselaan

Bee
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t

Gouden KalfPrinsenweier

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

w w w . k j b m a k e l a a r d i j . n l

NVM-Makelaar 

Actie: Uw huis op FUNDA 
zonder opstartkosten!

Voor meer informatie of vrijblijvend 
verkoopadvies / waardebepaling bel Kees Jan: 06 22567190

KJB Makelaardij Nuenen
Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs

adv120x120.indd   1 28-11-2016   17:11:20

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Schuif eens aan bij…  
LEV Nuenen
De beroepskrachten Ismene Borger en Aline Perdaen van de LEV Groep Nue-
nen gaven vorige week een informatieve ochtend in het Trefpunt voor (niet)
leden van de KBO Nuenen. Ze schoven aan tafel om vooral senioren de weg 
te wijzen als het aankomt op hulp en begeleiding rond thuis- of mantelzorg 
en schuldhulpverlening.

De goedgevulde zaal van Het Tref-
punt werd geprikkeld om zelf actief 
vragen te stellen, hetgeen ook volop 
gebeurde. ‘Niet omdat we als LEV or-
ganisatie zelf alles kunnen oplossen’, 
gaven de dames aan, ‘maar wij kunnen 
ook optreden als doorgeefluik van uw 
suggesties naar andere instanties, zo-

als de gemeente.’ Cliëntondersteuner 
Wil Walraven onderstreepte voor de 
aanwezigen nog eens het belang om 
bij de voorbereiding van het zoge-
naamde ‘keukentafelgesprek’ de vrij-
willige cliëntondersteuner als je be-
langenbehartiger in de arm te nemen. 
Nuenen kent daartoe enkele manne-

Aline Perdaen (links) en Ismene Borger (rechts)

KBO Lieshout: volop 
activiteiten in december
De activiteiten van Seniorenvereniging/KBO Lieshout staan in december 
vooral in het teken van de feestdagen. Maar ook de derde lezing kunstge-
schiedenis en de vierde film in de filmcyclus staan op het programma.

Naar de Kerstmarkt in Dortmund 
Op woensdag 7 december gaan we de 
kerstmarkt in Dortmund bezoeken. U 
kunt zich bij de Inloop nog opgeven. 
We vertrekken om half tien ‘s mor-
gens met een touringcar vanaf het 
Dorpshuis in Lieshout en tegen tien 
uur ’s avonds zijn we weer terug. De 
prijs voor deze dag, incl. reis, koffie 
met gebak en afscheidsdiner, is € 40,-. 
Ook niet-leden van KBO Lieshout 
zijn van harte welkom. Voor hen is 
deelname € 45,-. 
 
Kerststukken maken
Maandag 12 december gaan we kerst-
stukken maken voor onze zieke leden 
en voor de kerstloterij. Zoals gebruike-
lijk zijn we van harte welkom bij Jo van 
den Biggelaar aan de Schutsstraat 37, 
vanaf 10 uur ‘s morgens. 

Workshop Kerststukken maken 
Dinsdag 13 december kunt u kerst-
stukken maken onder leiding van 
bloemist Ralph Bertens van bloemis-
terij Bloemend. Ralph Bertens zorgt 
voor alle bloemen en verdere beno-
digdheden. Hij vraagt u wel zelf een 
mesje en/of snoeischaar mee te bren-
gen. We beginnen om 19.30 uur in het 
Dorpshuis. Leden kunnen zich tot 6 
december opgeven bij de Inloop in het 
Dorpshuis. De kosten voor deelname 
bedragen € 22,50, inclusief een kopje 
koffie. 
 
Kerstviering
Op woensdag 14 december houden we 
onze traditionele kerstviering in Zaal 
de Koekoek. Om half twee gaat de zaal 
open en om twee uur is de opening. 
Het Seniorenorkest zorgt voor de mu-
zikale sfeer. Ter afsluiting is er een ge-
zamenlijke kerstmaaltijd. Voor deel-

name kunt u zich opgeven bij de In-
loop. Als bijdrage in de kosten vragen 
we € 10,- per persoon. 

Filmcyclus
De vierde en laatste film in de filmcyclus 
is alweer op dinsdag 13 december. ‘Me-
teora’ is een verhaal dat zich afspeelt in 
de bergen van Griekenland. Een man-
nen- en een vrouwenklooster vormen 
het decor van een liefdesgeschiedenis 
tussen de monnik Theodorus en de non 
Uria. De middag start om half twee met 
een inleiding door filosoof Philip Ver-
dult. Locatie Dorpshuis Lieshout, aan-
vang half twee. Kaartjes verkrijgbaar bij 
de Inloop of vanaf 13.00 uur aan de zaal. 
Prijs € 7,-, inclusief koffie of thee.

Kunstgeschiedenis
De decemberlezing in de serie kunst-
geschiedenis staat in het teken van de 
tentoonstellingen in de Nederlandse 
musea. Mevrouw Ine Pels verwacht 
haar toehoorders op maandagavond 
12 december om acht uur in het 
Dorpshuis van Lieshout. 

Inloop
De wekelijkse Inloop is op dinsdag-
morgen (10.00-11.30 uur) in ‘t Dorps-
huis Lieshout. Het maakt niet uit of u 
iets te vragen hebt, of u wilt opgeven 
voor een activiteit, of gewoon even 
wilt bijkletsen, u bent van harte wel-
kom. Alle leden van het bestuur zijn 
meestal aanwezig. Ook Dorpsonder-
steuner Suzan de Koning is er. De 
WOCOM is er regelmatig om ant-
woord te geven op uw vragen. Een 
groot aantal leden loopt altijd even 
binnen voor een gezellig uurtje, wat 
buurten, elkaar weer even zien. En een 
gratis kopje koffie staat voor u klaar. 
Komt u ook eens?

 

Priamore schittert          
in Het Klooster

Een rijke Rus en een sjeik met zijn ha-
rem hadden plannen om de boot te ko-
pen van de rederij. Een echtpaar dat 50 
jaar getrouwd was, wilde dit heugelijke 
feit vieren op de boot, er was hiervoor 
een heuse pastoor ingehuurd. En een 
nogal onbetrouwbare Amerikaan had 
het voorzien op het geld van zijn ver-
loofde, maar probeerde ook aan te 
pappen met de vrouw van de Rus. Zijn 
aanstaande schoonmoeder betrapte 
hem echter en maakte dit aan haar 

dochter duidelijk. Dit alles tot groot 
verdriet van de aanstaande bruid: het 
geplande huwelijk ging niet door. De 
rijk gevulde enveloppen werden door 
haar aangeboden aan het 50-jarige 
echtpaar en zo kwam alles toch nog 
aan een happy end.

Tussen de verschillende scènes door 
zong het koor verschillende mooie lie-
deren in het Duits, Engels, Russisch en 
Nederlands. De reacties uit de zaal wa-

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

In deel 24 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ terug naar 
het Sinterklaasfeest op het Eeneind in de vijftiger jaren. Na een korte rond-
gang van de Sint te paard, vergezeld door zijn Pieten en het Sinterklaasco-
mité, werd er een drukbezochte kindermiddag gehouden in achtereenvol-
gens Café Joosten, het zaaltje achter Café Meulendijk (zie foto) en in het 
Enodegebouwtje aan de Oude Dijk. In 1956 woonden er maar liefst 325 kin-
deren tot elf jaar op het Eeneind.
Kijk ook in het boek Nuenen op het randje, pagina 252 en verder.

Nieuwe kranten-
knipselboeken bij 
Heemkundekring
In de serie ‘Lieshout en Mariahout in 
krantenberichten’ brengt Heem-
kundekring ’t Hof van Liessent weer 
twee nieuwe delen uit. De serie be-
gon destijds met deel 1 met berich-
ten van het jaar 1880. Ondertussen 
zijn we bij de delen 23 en 24. 

Deel 23 start met berichten van januari 
1956 en eindigt met juni 1957. Deel 24 
start in juli 1957 en loopt door tot juni 
1958. In beide boekwerken zijn weer 
veel interessante berichten uit die tijd 
te lezen. Verslagen van raadsvergade-
ringen en vergaderingen van de Bond 
van Bejaarden zoals die toen nog ge-
noemd werden. Café ‘Het Centrum’ 
werd heropend na algehele moderni-
sering. Dit café beschikte over een zaal 
die geschikt was voor overdekt hand-
boogschieten. Omdat die sport niet 
veel meer beoefend werd, werd de zaal 
uitsluitend gebruikt voor dans en to-
neel. Ouderen onder ons weten dat we 
het hier over Café-Zaal De Koekoek 
hebben. In het boek van 1957 staat 
vermeld dat Piet Damen volgens Pelle-
naars een plaats in de tour zal krijgen 
als hij constante conditie toont. Ook 
een vermelding van het vervangen van 
de oude Baileybruggen door betonnen 
bruggen in de wegen naar Aarle-Rixtel 
en Eindhoven. Verder wat mooie ver-
halen van ‘De zwerftochten door de 
Peel’ van Peter Vink. Destijds een vaste 
rubriek in onze krant. Wilt u meer van 
deze mooie oude verhalen lezen, dan is 
zo’n krantenknipselboek misschien 
iets voor u. Voor de prijs van € 12,50 
per stuk zijn ze te koop in onze heem-
kamer in het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof 2 te Lieshout. De heemkamer is 
elke woensdag geopend. Voor meer in-
formatie zie www.hofvanliessent.nl 

Concert seniorenorkest    
the Old-timers
Op 4 december vindt er een concert plaats door seniorenorkest the Old-ti-
mers uit Nuenen in de Gaviolizaal, Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Zij 
spelen een breed en internationaal repertoire van vooral gezellige zowel 
dans als luistermuziek. Het concert duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De zaal is 
open van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Wel zien wij na afloop van 
het concert graag een vrijwillige bijdrage in onze donatiepijp. 

tijdens de repetities met strakke hand, 
maar tijdens de pauze is hij de man die 
de leden voorziet van koffie en koek. 
Bovendien blinkt hij uit in het organise-
ren van reizen, feestjes en etentjes.

Voorafgaand aan het concert, in de 
pauze en na afloop kunt u genieten van 
de Helmondse draaiorgels. De Gavioli-
zaal met monumenten en een stukje 
geschiedenis en cultuur in de cultuur-
stad Helmond heet u welkom. Natuur-
lijk bent u ook vooraf reeds welkom 
om te genieten van onze draaiorgels. 
Onze deskundige vrijwilligers staan 
klaar om u tekst en uitleg te geven over 
de orgels. Wilt u zelf actief zijn dan is 
het ook mogelijk uw draaiorgeldiplo-
ma te halen op ‘onze Klenne’. Verder 
kan men ook kijken naar de snaarin-
strumenten en accordeoncollectie van 
Arie Willems met exemplaren van 
meer dan 100 jaar oud. 
www.draaiorgelshelmond.nl

ren leuk en welgemeend. Lekker wat 
lachen en luisteren naar prima ge-
brachte nummers die onder leiding 
van dirigente Marjan Olivier perfect 
werden uitgevoerd. De muzikale bege-
leiding op piano was in handen van 
Kees van der Weijden. De hele produc-
tie is bedacht en geschreven door Hei-
di de Louw die ook de vorige productie 
geschreven had. Onder haar regie 
heeft het koor deze nieuwe productie 
gebracht tot een geweldig spektakel-
stuk waar de 260 bezoekers met volle 
teugen van hebben kunnen genieten. 
De belichting en het geluid werden 
verzorgd door Hans de Louw, in sa-
menwerking met Peter Stas, de techni-
sche man van Het Klooster.
De nazit in de foyer van Het Klooster 
was gezellig, ontspannen, maar vooral 
vol van complimenten aan het koor 
dat in prima samenwerking dit resul-
taat op de planken heeft gebracht. 

Op donderdag 24 november was het dan zo ver. Het Nuenense gezelschap 
Priamore bracht de nieuwe productie ‘De Boot In’ voor de eerste keer op de 
planken. Een geheel uitverkochte theaterzaal van Het Klooster ademde 
sfeer uit om een geweldige première te gaan zien. In een prachtig decor van 
een cruiseboot speelden zich mooie taferelen af. 

lijke cliëntondersteuners en sinds 
kort ook een vrouw, Corrie Eshuis.
De schakelkast CMD (Centrum Maat-
schappelijke Deelname) gevestigd aan 
de Berg 22 in Nuenen, is sinds de in-
voering van de WMO het knooppunt 
voor vragen over hulp bij wonen, zorg, 
opvoeden, werk en andere maatschap-
pelijke problemen.
Naast 200 betaalde beroepskrachten 
voor de hele regio, beschikt de LEV or-
ganisatie over zo’n 1500 vrijwilligers, 
die zich op tal van maatschappelijke 
terreinen, zoals opvang, begeleiding en 
taalles, verdienstelijk maken. Het werd 
deze ochtend maar weer eens duidelijk 
dat wanneer mensen door veranderen-
de levensomstandigheden in de pro-
blemen raken, Nuenen een hele batterij 
aan beroepskrachten en een nog groter 
korps aan vrijwilligers kent, om samen 
de problemen het hoofd te bieden.

Ze werden opgericht in 1996. In augus-
tus 2016 bestonden ze dus maar liefst 
twintig jaar. Oprichter en orkestleider is 
Willie van Bakel. In de afgelopen jaren 
heeft hij bereikt dat the Old-timers niet 
meer weg te denken zijn in de muziek-
wereld. Begonnen werd met tien leden, 
maar het afwisselende repertoire zorg-
de ervoor dat de band nu uit 24 leden 
bestaat, afkomstig niet alleen uit de om-
geving Nuenen, ook Beek en Donk en 
Helmond is in dit orkest vertegenwoor-
digd. Willie van Bakel leidt het orkest 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

AANGEBODEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel: 040-
2555750 / 06-85865835.

ONTSPANNEN DE WIN-
TER DOOR? Kom naar 
de les Mindful Ontspannen 
op dinsdag- of donderdag-
avond met meditaties, be-
weging- en ademhalingsoe-
feningen op mooie muziek. 
Koop in december 10 lessen 
voor € 70,- i.p.v. € 80,- (gel-
dig t/m april 2017) of betaal 
€ 10,- voor een losse les. In-
fo www.smitscoaching.com 
of 06-41638130.

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.

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR in 
small, medium 
en large

TOPMERKEN:
Meer dan 100 modellen 
in de winkel

R E L A X F A U T E U I L S

Uit voorraad leverbaar

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

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

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

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

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

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

HYPNOTHERAPIE VOOR KINDEREN 

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

Hypnotherapist René van der Valk
Gecertificeerd lid internationale hypnose vereniging IHNR

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl
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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 december
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Miv november Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

26 november 2016 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

Donderdag 1 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: 
Diapresentaties met MovieMaker. 

Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 1 december
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie 

inloopochtend. Kwetternest, 
Mantelmeeuwlaan 12

Vrijdag 2 december
15.00 uur Onthulling door Wethouder 

Jansen: Het park (bij gemeentehuis) wordt 
omgetoverd tot Baron van Hardenbroek park

Vrijdag 2 december
20.00 uur KBO Kienavond

Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 2 december 
20.15 uur Rikavond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Oude Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 2 december
21.00 uur PvdA-inloop

café Schafrath

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

Zaterdag 3 december
20.00 uur Tapas and more

 Café René op de Parkstraat in Nuenen

Zondag 4 december
13.45 uur Eerbetoon aan Jan Elbers; 
de onthulling van het Jan Elberspad

het pad, gelegen tussen de parkeerplaats 
en het clubgebouw RKSV Nuenen

Zondag 4 december
14.30-16.30 uur Optreden Koor ‘Smok’

 aangeboden door ‘Vrienden van de Akkers’
Jo van Dijkhof

Zondag 4 december
19.30 uur Taizévespers 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Maandag 5 december
14.00-16.00 uur Sinterklaaskienen

Jo van Dijkhof

Dinsdag 6 december
20.00 uur Kienen met VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen. Wijkcentrum Scarabee 

Mantelmeeuwlaan 10

Donderdag 8 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Lezen op tablets:
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 8 december
19.30 uur Informatieavond 
Dementievriendelijk Wonen

 De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Zaterdag 10 december
Kerstactie Gezamenlijke kerken:

‘Zorg voor elkaar’
Diverse supermarkten Nuenen

Zaterdag 10 december
10.00-12.30 uur Veulenkeuring Gerwen 
met veel trekpaarden. Centrum Gerwen

Zaterdag 10 december
16.00-21.00 uur ‘Winterplein in het park’

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 10 december
20.00 uur Flachau Try out

Met de Nünentaler Schürzenjäger
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
16.30 uur Feestelijke opening nieuwe bui-

tenverlichting. Van Goghkerkje 
aan de Papenvoort

Zondag 11 december
15.00 uur Kerstconcert 

Vocaal Ensemble Mercando
De Regenboogkerk

Zondag 11 december 
16.00 uur Winterglow concert 

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

 Heilige Clemenskerk Nuenen

Maandag 12 december
17.30 uur Kerst met Franca en Gertje

De Griek in Nuenen
Vincent van Goghstraat 86 Nuenen

Dinsdag 13 december
10.30 uur Cultuur Overdag: film ‘Boychoir’

Het Klooster

Woensdag 14 december
20.00 uur Het Neva Ensemble 

uit St. Petersburg
H. Clemenskerk Nuenen

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastoraal 
werker M. Feuth. 
Zondag 4 december 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker M. Feuth. 

Misintenties
Zaterdag 3 december 18.30 uur: Ge-
rard Vos.
Zondag 4 december 11.00 uur: Wilma 
Beekwilder; Tonnie Merks (vanwege 
verjaardag); Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen (vanwege St. Nicolaas); 
Francien van der Linden-Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Willy Spaanjaars; 
Jan van Deurzen (namens de buurtbe-
woners); Harrij van der Velden; Toine 
Goertzen; Marinus Jansen en Mien 
Jansen-van der Wouw; Jan Janssen 
(vanwege sterfdag); Jeanni van Lierop-
van Eijk.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan Ulijn, 
Daniël Eyndhoutsgaarde 13. Wij wen-
sen de familie en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De opbrengst van de collecte voor de 
PCI van vorig weekend bedroeg € 274,14. 
Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 december 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep. 

Misintenties
Maria Sleegers; Miet van Bommel en 
familie; Karel Foolen; Theo en Dora 
van der Putten-Van Rooij; Bea Swin-
kels; Antoon Snijders en Cisca Snij-
ders-Vos.

Mededeling
De opbrengst van de collecte voor de 
PCI van vorig weekend bedroeg € 139,69. 
Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 december 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep. 

Misintenties
Marie Jansen-Raaijmakers; Jan Polman

 
Mededeling
De opbrengst van de collecte voor de 
PCI van vorig weekend bedroeg € 110,50. 
Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 4 december, de tweede zondag 
van de Advent. Aanvang: 10.00 uur. 
Voorganger: ds. C. Crouwel. In deze 
dienst zullen we het Avondmaal vieren. 
Medewerking van het Regenboogkoor 
o.l.v. Ingrid de Graaff. Er is kinderne-
vendienst en jongerenviering. De col-
lecte is voor de stichting ‘Ervaring die 
staat’. Na de dienst is er koffiedrinken. 
Elke dinsdag is er tussen 16.00 en 17.30 
uur een pastoraal inloopspreekuur, 
waar u een gesprek kunt hebben met 
een van de pastores. Elke donderdag is 
er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 
uur, waar iedereen welkom is voor kof-
fie en ontmoeting met anderen. U kunt 
zo binnenlopen. Onze kerk is elke zon-
dag geopend. Voor overige 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 1 december. Eerste don-
derdag van de maand. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent. 
Vrijdag 2 december. Eerste vrijdag 
van de maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, Votiefmis van het H. Hart 
van Jezus; gedachtenis van H. Bibia-
na, maagd en martelares en van de 
Advent. 
Zaterdag 3 december. Eerste zaterdag 
van de maand. 08.30 uur H. Mis, Vo-
tiefmis van het Onbevlekte Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Franciscus 
Xaverius, belijder; gedachtenis van de 
Advent. Daarna uitstelling. 10.00 uur 
Godsdienstlessen
Zondag 4 december. Tweede zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 5 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Sabbas, abt; gedachtenis van 
de Advent. 
Dinsdag 6 december, 18.30 uur H. Mis, 
H. Nicolaus, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van de Advent. 
Woensdag 7 december. 07.15 uur H. 
Mis, H. Ambrosius, bisschop en belij-
der; gedachtenis van de Advent. 

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

Kerstconcert
Vocaal Ensemble mMarcando o.l.v. 
Tom Suters. M.m.v. Kees Veldhoen, 
orgel. Zondag 11 december, 15.00 
uur. Regenboog, Sportlaan Nuenen. 
Toegang vrij.

Hein Scheepers koning    
St. Catharina gilde 
Op vrijdag 25 november werd op de teerdag van het St. Catharina gilde Nue-
nen Boord het twee jaarlijkse koningsschieten gehouden. Dit jaar werd er 
door koning Volkert Scheepers speciaal uitgekeken naar het koningsschie-
ten. Als hij voor de derde maal achtereen de koningsvogel naar beneden 
zou schieten, werd hij keizer van het St. Catharina gilde. Een eretitel die 
slechts voor weinigen is weggelegd.

Om elf uur trokken de gildebroeders en 
gildezusters naar het gildeterrein aan de 
Paaihurken om afscheid te nemen van 
koning Volkert Scheepers. Traditiege-
trouw stonden daar een zelfgemaakt 
borreltje brandewijn en een heerlijke 
Brabantse koffietafel op hen te wachten. 
De koningsvogel was al op de schuts-
boom geplaatst en de schutters konden 
alleen de reservevogel van dichtbij be-
kijken. Mocht Volkert zich keizer schie-
ten, zou deze vogel geplaatst worden 
zodat de andere gildebroeders verder 
konden strijden om het dan nog steeds 
vacante koningschap. 
Rond een uur werd het koningsvest 
aan de schutsboom bevestigd en trok 
het gilde traditioneel driemaal rond de 
schutsboom en werd er geofferd op de 
trom. Daarna werd de volgorde van 
schieten door middel van loting vast-

gesteld. Rond de klok van half twee 
loste de oud koning het eerste schot. 
Het was helder weer met een strak 
blauwe lucht en een heerlijk zonnetje. 
Door de zwart geschilderde onderkant 
van de koningsvogel was het niet te 
zien waar de kogels de vogel troffen. 
De oud koning had de vogel goed ge-
prepareerd voor een spannende strijd. 
Na meer dan honderd schoten werd 
het elke schutter duidelijk dat deze vo-
gel zich niet snel gewonnen zou geven. 
Het werd dan ook een lange strijd en 
de zon kwam lager en lager te staan. 
Juist op het moment dat enkele gilde-
broeders zich zorgen maakten of de 
strijd voor het donker beslecht zou 
zijn, wist Hein Scheepers met het 369e 
schot de vogel naar beneden te halen.
Voor Hein is het de derde keer dat hem 
dat lukt, in 1990 en 2010 was hij al eens 
Koning. Nadat het bestuur had uitge-
maakt dat hij waardig was het konings-
zilver te dragen, volgde de hernieuwde 
eed van trouw. Hein Scheepers is de 
komende twee jaar koning van het St. 
Catharina gilde Nuenen Boord. Daar-
na volgde de ene felicitatie na de ande-
re en werd samen met alle aanwezigen 
getoast op het behaalde resultaat. 
Daarna was het een gezellig samenzijn 
tussen gildebroeders, gildezusters, fa-
milie, vrienden en kennissen. 
 

Informatieavond 
Dementievriendelijk 
Wonen
Op donderdag 8 december organiseert 
de BOA in samenwerking met de LEV-
groep en de archipelgroep, een infor-
matieavond over Dementievriendelijk 
Wonen. Aanvang 19.30 uur in De Das-
senburcht, Jacob Catsstraat 1-3. Me-
dewerkers en vrijwilligers van de initi-
atiefgroep Dementievriendelijk Nue-
nen, Archipel Zorggroep en de LEV 
groep zijn dan aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Meer informatie over 
deze avond is te verkrijgen via secreta-
riaat@boa-nuenen.nl of via Loes Kar-
remans, voorzitter BOA, Buurtvereni-
ging Omgeving Andriesplein, tel: 040-
2833163.

PvdA-inloop
Vrijdag 2 december is het weer de eerste 
vrijdag van de maand. U bent dan van 
harte welkom bij de maandelijkse PvdA-
inloop in café Schafrath, waar traditiege-
trouw de lokale en landelijke politiek 
wordt besproken. Naast de bestuurlijke 
toekomst van Nuenen waar inmiddels in 
de gemeenteraad een belangrijk besluit 
over is genomen, is ook de verkiezing van 
de PvdA-lijsttrekker voor de Tweede-Ka-
merverkiezingen heel actueel. Als PvdA-
lid kunt u meestemmen; u kunt al lid wor-
den voor € 2,- per maand. Naast PvdA-
leden zijn ook andere geïnteresseerden 
van harte uitgenodigd. Vanaf 21.00 uur 
zal vanuit fractie, bestuur en ombuds-
team iemand aanwezig zijn. Graag tot 
vrijdagavond 2 december bij Schafrath.
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SPORT
December bij BCL 
Naast de reguliere wedstijden ook en-
kele speciale toernooien bij BCL. Op 
woensdag 30 november het Sinter-
klaastoernooi voor de jeugd vanaf 18.30 
uur en bij de senioren vanaf 20.00 uur 
(toernooiaanvang 20.30 uur). Op 21 de-
cember het jaarlijkse Frans Biemans 
Kerstballentoernooi, onder leiding van 
Kerstman Frans Biemans. Op 4 januari 
2017 houdt Badminton Club Lieshout 
weer haar jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. 
Vanaf 19.30 uur in de kantine van 
Sporthal De Klumper, met de benoe-
ming van de vrijwilliger van het jaar.

Programma december:
Vrijdag 2-12, 20.00 uur: 
BC-Schijndel-M1 - BCL-M1
Zaterdag 3-12, 19.30 uur: 
BC Oosterhout-H4 - BCL-H1
Zondag 4-12, 13.30 uur: 
BC Schijndel-U15 - BCL-U15
Woensdag 7-12, 20.30 uur: 
BCL-M2 - JFF-M2

Badminton

KBO Kienavond   
in het Dorpshuis 
Op vrijdagavond 2 december kienen we 
in het Dorpshuis Lieshout. De opbrengst 
is deze keer voor onze kerstviering van 
14 december. Zwarte Piet en Bruine Piet 
en ook alle andere kleuren Piet, hebben 
laten weten dat geen van hen er dit jaar 
bij zal zijn. Wel heeft Piet al voor iedere 
deelnemer iets lekkers bezorgd. Boven-
dien wordt er gekiend om heel mooie 
prijzen. We beginnen te kienen om 
20.00 uur en de zaal van het Dorpshuis is 
open vanaf 19.00 uur. Bij voldoende 
deelname is er een extra geld ronde.

NKV na drie overwinningen 1ste
Zondag 27 november stond de derde zaalwedstrijd van NKV 1 op het pro-
gramma. Ditmaal mocht het aantreden tegen Dordrecht 1, een voor NKV 1 
onbekende ploeg en op papier een kandidaat voor het kampioenschap. In 
de voorbespreking werd nogmaals benadrukt dat er veel van deze wedstrijd 
afhing met het oog op de wil om te promoveren naar de 3e klasse. Met ge-
zonde spanning en de sterke collectieve wil om te winnen begon NKV aan de 
wedstrijd tegen Dordrecht 1.

Korfbal

Dordrecht begon sterk en maakte snel 
het eerste doelpunt. NKV had daar 
een antwoord op en scoorde ook vrij 
snel, de 1-1. Dordrecht bleef scoren, 
NKV bleef prima mee scoren maar 
liep constant 1 of 2 doelpunten achter 
op Dordrecht. Aan de kant van NKV 
werd er steeds onrustiger gespeeld en 
werden er onnodige fouten gemaakt, 
met tegendoelpunten als gevolg. 
Doordat kansen niet werden benut en 
er teveel fouten werden gemaakt keek 
NKV in de rust tegen een doelpunten-
verschil van 3 aan, ruststand 11-8.
In de kleedkamer werd door coach Jac 
Hilt benadrukt dat NKV 1 haar eigen 
spel moest gaan spelen en de onnodi-
ge fouten eruit moesten. Er werd ge-
relativeerd, een achterstand van 3 
doelpunten is prima om te buigen in 
een overwinning als we ons eigen spel 
gaan spelen. Dat betekende onder an-
dere dat we niet meer moesten mee-
gaan in het tempo van Dordrecht 

maar doen waar we goed in zijn. Kop-
pies omhoog en de tweede helft knal-
len was de gedachte waarmee NKV de 
kleedkamer verliet.

Na rust was het weer Dordrecht dat 
de score opende maar NKV had nu 
een beter antwoord op het spel van de 
tegenstander. Het onrustige korfbal 
werd omgezet in gedisciplineerd korf-
bal, met het gewenste resultaat, de 
achterstand van 12-8 werd langzaam 
maar zeker kleiner. Waar NKV zich in 
de tweede helft volledig herpakt had 
en als team stond te korfballen, zwak-
te het collectief van Dordrecht af. Met 
nog 10 minuten op de klok maakte 
NKV  de gelijkmaker: 15-15. Nu door-
zetten en de punten zouden mee naar 
Nuenen gaan! NKV 1 was de boven-
liggende partij en liep in deze beslis-
sende fase uit naar 15-18. Hierdoor 
blijft NKV aan kop staan in de 4e klas-
se, op weg naar de 3e klasse.

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

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

Bridgedrive door de Vrienden 
van de Akkers/Jo van Dijkhof
Op zaterdag 26 november werd alweer voor de vierde keer de bridgedrive 
georganiseerd door de Vrienden van de Akkers/Jo van Dijkhof. Het was een 
gezellige middag die opgeluisterd werd door pianospel van Evert Kielen 
aan het begin en einde van de drive.

Op de eerste plaats eindigden in de A-lijn: Nicolette Ruts en Ad van de Molengraft.
In de B-lijn: Toos van de Ven en Trees de Greef en in de C-lijn: Anneke Damen en 
Erwin van Dijk.
Volgend jaar zal de bridgedrive gehouden worden op de laatste zaterdag van de 
maand november: 25 november 2017.

HALLO DECEMBER!
Hallo feestdagen. Decemberstress…
wie kent het niet, begint vaak al in 
november.

Langzaamaan wordt het steeds druk-
ker en drukker. Op je werk ‘moet’ er 
voor het einde van het jaar vaak nog 
van alles af en privé heb je een hoop te 
regelen en te doen voor de feestdagen. 
Denk aan het zoeken van kadootjes, 
diner’s samenstellen, extra boodschap-
pen doen, allerlei sociale verplichtin-
gen die zich allemaal op het einde van 
het jaar concentreren en waarvan je 
denkt “dit kan ik niet laten schieten”. 
Kortom steeds minder tijd voor jezelf. 
Alsof er geen andere oplossing is dan 
doorgaan. Vermoeidheid voor lief ne-
men en die balans…die komt later wel 
weer. En dat is nou net je valkuil! En 
het is met recht een valkuil. Want hoe 
minder tijd voor jezelf, hoe minder je 
oplaadt.
Dus ook hoe vermoeider je wordt en 
hoe meer moeite alles gaat kosten. Het 
lijkt de gemakkelijkste weg, maar dat is 
het niet. Hoe zou het zijn als je in deze 
drukke Decembermaand juist energie 
overhoudt, je rust kunt bewaren, goed 
in je vel zit en alles kunt overzien? 
Neem dan juist nu tijd voor jezelf en ga 
gezond om met de extra stress. Door 
bijvoorbeeld even te resetten en terug 
te schakelen. Kom ook 
eens naar een van onze 
lessen op maandag, 
dinsdag of woensdag. 
Informeer naar de mo-
gelijkheden en maak 
kennis met een combi-
natie van Ademtrai-
ning en Meridiaanyo-
ga. Just Breathe and 
Simply Relax

Dorothée de Rooij 
Ademtrainer 
bij AdemYogastudio - 
06 41398807 - 
Scarabee in Nuenen.

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad van Laco 
Sportcentrum Nuenen

Diploma A:  Aniek Adriaans, Tom vd Bogaart, Nina Bogers, Boaz Bongaerts, 
Lois Bukkems, Patrick Dawoud, Finn v Gelderen, Thijs v Gestel, Vic Gubbels, Tijn Keij, 
Pepijn de Leest, Mick Meuwissen, Joep v Nuenen, Leonardo Patti, Omola Philippen, 
Pepijn Planje, Lyvia Pothuizen, Pim-Sofie Rooijackers, Lara Schutijser, 
Brian Slimmen, Caspar Suijkerbuijk, Sem Toorman, Twan Verhappen, Tatum Visser, 
Jessie Woltring, Isis de Zoete, Floris Witlox, Elyn Janssen.
 

Diploma B:  Alicia Staa, Anouk Swinkels, Bregje Delhaes, Dani Keurentjes, 
Dean v Schaijk, Fleur Schots, Jasper Schepers, Jelmer Slotman, Kevin Sanders, 
Lieke Strijland, Lisanne Habets, Loes Vogels, Mats v Grinsven, 
Mohammed Al Yateem, Sarah v Geffen, Tessa v Geffen, Tom v Rijsingen, 
Gijs Schepens en Luuk Verdam.

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

Zaterdag 26 november

Diploma C:  Alexey Lemeshko, Angel Wilms, Berat Alan, Idris Alan, Dominic Smits, 
Linne Verhoeven, Niels v Hoogstraten, Ryan v Hertom, Sanne Koopmanschap, 
Tim Heijnen.

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Willy van den Heuvel winnaar 
6de rik wedstrijd
Afgelopen vrijdag, 25 november werd alweer de zesde ronde gespeeld van 
het rik concours 2016-2017 bij de supportersclub van de RKSV Nuenen. In 
de sfeervol aangeklede kantine met de overblijfselen van een bijzonder 
goed geslaagd Sint Nicolaas feest voor de allerkleinsten leden van de voet-
balclub nog zichtbaar, werd weer begonnen met de zesde rik avond. Vele 
hadden de weg weer gevonden naar de rik arena en met een bezetting van 
10 tafels en de terugkeer van enkele eerdere deelnemers kon weer gespro-
ken worden van een zeer geslaagde avond.

Uitslag rikken 
RKVV Nederwetten
De uitslag van de 2e rikwedstrijd bij 
de rkvv Nederwetten, van 25 nov.

1e prijs - Riek Verhagen - 94 pt
2e prijs - Pim van Rooij  -92 pt
3e prijs- Piet van Genugten - 85 pt
4e prijs- Twan Raaijmakers  -83 pt
5e prijs - Han Huijbers - 82 pt

Vrijdag 2 december 3e rikwedstrijd in het 
Piet Renders paviljoen aanvang 20.30 uur. 

Rikken

Bij aanvang van de wedstrijd zag het er 
nog niet naar uit dat deze avond een on-
gekend spannend slot zou krijgen. In de 
eerste ronde was het Willy van den 
Heuvel die met 79 punten en met het 
nodige fortuin de leiding nam en dit ook 
zeer duidelijk liet blijken op redelijke af-
stand. Hij werd gevolgd door Noud 
Leenders met 44 punten. Ook werd er 
voor de pauze maar matig gescoord.
Na de pauze en de nieuwe tafel indeling 
werden de wedstrijden steeds heftiger 
en de spanning liep soms behoorlijk 
op. Het was vooral tafel 8 met Frits 
Rooijakkers en tafel 9 van Ludo van 
den Berg en Thea Elbers die er een be-
hoorlijke spannende wedstrijd van 
hebben gemaakt en aangemoedigd 
door de vele supporters die hun wed-
strijd al eerder beëindigd hadden.
Het was uiteindelijk Frits Rooijakkers 
die door een inschattings foutje in het 
laatste spelletje van de 2de ronde op het 
eind 1 punt te kort kwam voor de eerste 
plaats en genoegen moest nemen met 
de tweede prijs met 78 punten.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Noud Leenders.

Uitslag vrijdag 25 november
 1 Willy van den Heuvel  79 punten
 2 Frits Rooijakkers  78 punten
 3 Ruud Vogels  66 punten
 4 Ludo van den Berg  53 punten
 5 Noud Leenders  44 punten
 6 Joop Wouters  42 punten
 7 Cor van Lierop  39 punten
 8 An Arts  38 punten
 9 Nelly de Louw 35 punten
10 Frans Bressers  34 punten

Vrijdag 2 december a.s. is weer de vol-
gende rikavond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen, aanvang 20.15 uur. 
Ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle rikkers zijn van harte welkom. 
Locatie Oude Landen, Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.
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Eerbetoon aan Jan Elbers; 

De onthulling van 
het Jan Elberspad
Zondag 4 december krijgt RKSV Nue-
nen, als een eerbetoon aan de afgelopen 
maand overleden Jan Elbers, clubicoon 
en erelid, een Jan Elberspad. Om 13.45 
uur zullen de kinderen van Jan, Mat en 
Mark het pad, gelegen tussen de par-
keerplaats en het clubgebouw, officieel 
de naam van Jan geven en het straat-
naambord ‘Jan Elberspad’ onthullen. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn. Na afloop van dit eerbe-
toon vindt om 14.30 uur de topper tus-
sen de beide koplopers in de hoofdklas-
se plaats. Nuenen 1 - Blauw Geel ‘38.

SPORT
Programma
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 4 december
Nuenen 1 - Blauw Geel’38  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - Madese Boys 2   .  .  .  . 12 .00
Nuenen 3 - Marvilde 20   .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RPC 3 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 5 - Wilhelmina Boys 3  12 .00
WODAN 6 - Nuenen 6   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 7 - Tivoli 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 8 - FC Eindhoven AV 2 10 .00
SV Valkenswaard 6 - Nuenen 9  . 12 .00
Nuenen 10 - De Valk 7   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
SBC 11 - Nuenen 11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30
Nuenen 12 - Geldrop 8   .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Victoria Boys VR1 - Nuenen VR1 14 .00
Festilent VR1 - Nuenen VR2   .  .  . 11 .00
Bladella VR1 - Nuenen VR3   .  .  .  .  . 9 .45

EMK
Zondag 4 december 
EMK 1 - SV Valkenswaard 1   .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - Nieuw Woensel 2   .  .  .  .  . 11 .00
WODAN 4 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
St . Mich . Gestel 3 - EMK 4   .  .  .  .  . 10 .00
EMK 5 - Brabantia 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 6 - Woenselse Boys 7   .  .  .  .  . 12 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 4 december
Nederwetten 1 - Fiducia 1  .  .  .  .  . 14 .30
N . Woensel 9 - Nederwetten 2  10 .00
Nederwetten 3 - Steensel 3  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten 4 - DBS 5  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
De Valk Da1 - Nederwetten Da1 10 .00
SBC Da1 - Nederwetten Da2  .  .  . 12 .00

NKV KORFBAL
Zondag 4 december
NKV 2 - Ten Donck 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .15
NKV 1 - Fortuna 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .30

Voetbal

EMK VR1 - Unitas’59 VR1 4-1
Door Jacques Ribot

Met de komst van het vrouwenteam van het Eindhovense Unitas’59, hadden de 
dames van EMK een geduchte tegenstander die slechts één gelijkspel had moeten 
toestaan en op de tweede plaats stond in de rangschikking. EMK begon moei-
zaam aan de wedstrijd. In de 3e minuut werd EMK-keepster Manon van de Wiel 
verrast door een schot van dichtbij en was het 0-1. Dat was pas het derde tegen-
doelpunt voor Manon in 8 wedstrijden. EMK moest volop aan de bak en dat ging 
niet makkelijk. Geleidelijk namen de krachten af bij Unitas en kwamen er kansen 
voor EMK. Uiteindelijk werd de gelijkmaker gescoord in de 30e minuut met een 
strafschop die genomen werd door Lieke Weijnen (1-1). EMK zette daarna een 
geweldige druk op de tegenstandsters en verdiende een voorsprong drie minuten 
later met een doelpunt van Jennifer Leenders-Wernert die van dichtbij de 
keepster van Unitas kansloos liet. Na de rust ging EMK door met doelpunten van 
Micky Bushoff en opnieuw Jennifer Leenders-Wernert. Een nuttige overwinning 
voor EMK VR1 want het gat met de concurrentie is iets groter geworden. De vol-
gende wedstrijd is op het sportpark Wettenseind op zondag 11 december om 
13.00 uur tegen Pusphaira VR2. 

Jennifer Leenders-Wernert schiet van dichtbij de 2-1 binnen

Bergeijk - EMK  2-2
Door Cor Groenen

In het begin van de wedstrijd was er een overwicht voor EMK met diverse 
corners als resultaat. In de 20e minuut rondde Sjef Sanders een pass van Jo-
han Janssen bekwaam af en bracht EMK op een verdiende 0-1 voorsprong. 

EMK was heer en meester en bracht de 
Bergeijk verdediging dikwijls in verle-
genheid. In de 35e minuut kreeg EMK 
een vrije trap te nemen. Ruud Boere-
ma schoot de bal als een raket op de 
Bergeijk doelman die de bal niet kon 
stoppen. Johan Janssen was er als eer-
ste bij en schoot de bal in het Bergeijk 
doel. Geert-Jan Kemperman kreeg in 
de 40e minuut na een counter de bal 
aangeboden door Sjef Sanders maar 
zijn inzet werd door de doelman over-
getikt. Met een 0-2 voorsprong bij rust 
leek er voor EMK geen vuiltje aan de 
lucht. Maar niets bleek minder waar. 
Bergeijk kwam uiterst gedreven uit de 
kleedkamer en EMK werd direct on-

der druk gezet. EMK kreeg nog een 
enkel klein kansje, maar Bergeijk was 
daarna de boverliggende partij. Door 
het terughalen uit de spits van Tom 
Diender door trainer Toon v.d. Loo 
werd de druk op de EMK achterhoede 
alleen maar groter. Bergeijk kwam in 
de 69e minuut terug tot 1-2 uit een 
counter die bij de 1e paal werd binnen-
getikt. Doelman Cuppen was in de 72e 
minuut tot twee maal toe de Bergeijk 
aanvallers de baas met goed keepers-
werk. In de 80e minuut was er een on-
gelukkige handsbal van Ruud Boere-
ma, maar door het harde roepen van 
de Bergeijk aanhang besliste de 
scheidsrechter tot het geven van een 
penalty. Deze werd binnengeschoten 
en EMK had daarna nog wat hachelij-
ke momenten te verduren. Eén punt 
uit deze wedstrijd was voor EMK te 
weinig en Bergeijk kreeg op basis van 
hun inzet in de tweede helft zeker waar 
ze recht op hadden. Gilles Franse werd 
door de EMK supporters als Man of 
the Match aan EMK zijde gekozen.

Sjef Sanders (EMK 12) probeert een weg te 
vinden naar het doel van Bergeijk

Elsendorp - Nederwetten  2-0
Door Louis Staals

Vanaf het begin van de wedstrijd had Elsendorp het betere van het spel. Dit resul-
teerde in de 3e minuut al in een kans om de 1-0 op het scorebord te zetten. Keeper 
Koen Joosten was op tijd bij de bal om dit te voorkomen. Na een kwartier begon 
Nederwetten aardig mee te voetballen maar tot uitgespeelde kansen kwam het 
niet. Wel had Hein Snellen van Vollenhoven nog een aardige mogelijkheid maar 
de bal sprong te ver van zijn voet om tot resultaat te komen. Een kwartier voor de 
rust leek Chiel van Deursen alleen op het doel van Nederwetten af te stevenen 
maar op het moment suprème stapte hij in zijn eigen schijnbeweging en trapte hij 
de bal ver naast. Dit was toch een waarschuwing voor Nederwetten want in de 
41e minuut nam Lars van de Cruijsen de bal prima aan en schoot vanaf 25 meter, 
onbereikbaar voor de Nederwettense keeper de bal loepzuiver in de kruising. 1-0. 
Dit werd ook de ruststand. 
Na de pauze weer hetzelfde spelbeeld. Elsendorp beter aan de bal maar ondanks 
dat toch enkele kleine kansjes voor Nederwetten. Het duurde tot de 77e minuut 
voordat de eindstand op het bord kwam. Een penalty gegeven door de scheids-
rechter, die Nederwetten zeker niet mee had, werd á la Panenka over Koen Joos-
ten gelicht. Nederwetten wisselde nog enkele malen maar zelfs de inzet van Mai-
kel van Kemenade kon het tij niet meer keren. Volgende week de wedstrijd thuis 
tegen Fiducia en dan maar weer proberen de puntjes in eigen huis te houden.

Z&PV Nuenen op een gedeelde 
eerste plaats
Wat niemand aan het begin van dit seizoen voor mogelijk had gehouden is 
nu toch gebeurd; Z&PV Nuenen heeft een gedeelde eerste plaats veroverd. 
Dat heeft weliswaar nog geen betekenis maar het geeft wel aan dat de 3e 
klasse bond niet het eindstation is voor waterpolo in Nuenen. 

Waterpolo

Nuenen begon zeer goed aan de wed-
strijd in Oss tegen het plaatselijke 
Arethusa en halverwege het 2e partje 
stond het 1-5 voor Nuenen. Alles lukte 
en de gevreesde midvoor aanvaller van 
Arethusa kwam er door sterk verdedi-
gend werk van midachter Mart Ver-
meulen niet aan te pas. Door een over-
treding van Rick Mathijssen kreeg 
Arethusa een man meer en vanaf dat 
moment ging er veel mis en kwam 
Arethusa terug. Aan het begin van de 
3e periode van de wedstrijd was het 
5-5 en leek het er op dat de thuisploeg 
over Nuenen heen zou gaan. Het was 

Dirk Bothof, wie anders, die aan het 
einde van de derde periode Nuenen 
met een schitterend schot weer op een 
6-7 voorsprong bracht. Vanaf dat mo-
ment heerste Nuenen weer. Het verlies 
van Mart Vermeulen, hij maakte zijn 
derde overtreding en moest op de 
bank plaatsnemen, werd door keihard 
werken door zijn teamgenoten opge-
vangen. Keeper Eddy Wielders speelde 
vervolgens een heldenrol en was nage-
noeg niet meer te passeren. Met een 
aantal fraaie doelpunten van Rick Ma-
thijssen en Maurice Verschoor werd 
het 7-11. 

Rick Mathijssen (6) maakt zijn faam waar en scoort vijf keer

IFC - Nuenen  1-5
Nuenen behaalde afgelopen zondag de 10e zege van het seizoen. In Hendrik 
Ido Ambacht werd de plaatselijke IFC met 1-5 verslagen. Om 14.00 uur werd 
afgetrapt op Sportpark Schildman. Op een prima maar kleiner kunstgras-
veld, ontstond vanaf de 1e minuut een schaakspel tussen beide ploegen. Het 
baltempo was hoog maar door het compacte spel van zowel IFC als Nuenen 
was het erg druk op het middenveld en ontstond er ook veel balverlies.

Het eerste kwartier was licht in het 
voordeel van Nuenen met in de 13e 
minuut een grote kans tot scoren. Tot 
3 maal toe mocht Nuenen aanleggen 
maar zowel Jamey Raas als Dennis van 
de Reek en in 3e instantie Abdul mis-
ten jammerlijk. Na 20 minuten werd 
IFC sterker en het dwong een aantal 
corners af. Koen Bots kon in de 27e 
minuut alleen nog met een overtre-
ding zijn tegenstander stoppen met 
geel als gevolg. Echter tot grote kansen 
kwam IFC niet. Ook Nuenen probeer-
de het wel de 1e helft maar Jamey Raas 
kon de voorzet van Yev alleen niet af-
ronden, zijn bal belandde in het zijnet. 
Ruststand 0-0.
Direct na rust ontbrandde de strijd en 
het was Yev Marcelli die door de ver-
dediging heen sneed na goed voorbe-
reidend werk van Abdul 0-1. Direct 
hierna had Nuenen de voorsprong 
kunnen uitbreiden. Abdul zijn inzet 
werd door een IFC verdediger bijna in 
eigen doel geschoten. IFC was het op 
dat moment even kwijt. In de 52e mi-
nuut zorgde balverlies van Nuenen op 
het middenveld voor de gelijkmaker. 
Arslam benutte de snelle aanval en 
bracht IFC weer op gelijke hoogte. Nu 
was Nuenen het even kwijt en IFC 
kreeg wel degelijk de mogelijkheid om 
Nuenen echt pijn te doen. Gelukkig 
herstelde Nuenen zich en in de 65e mi-
nuut kwam het weer op voorsprong. 
Waar iedereen dacht dat de opgeko-
men back Angelo Stoove zou schieten, 
was zijn voorzet naar de 2e paal dusda-
nig dat Abdul Bangura in 2e instantie 
de bal kon binnen frommelen 1-2. De 
genadeslag volgde direct. Yoeri Sijbers 
zette Jamey Raas met een prachtige 
steekbal vrij voor doelman van Zee en 
hij schoot fantastisch binnen 1-3. De 
wedstrijd was gelopen en Nuenen liet 
in die fase zien waarom het bovenin 
staat. Een kwartier voor tijd zorgde Ja-
mey Raas met zijn 2e voor de 1-4. In de 
83e minuut kopte Richard van Malten 
prima in, zijn kopbal werd volgens as-
sistent Afalah vanachter de doellijn ge-
keerd dus prijkte na afloop de 1-5 op 
het scorebord.

Wederom een fantastische teampres-
tatie van Nuenen. Met bij vlagen goed 
voetbal, veel inzet en effectiviteit werd 
van het thuis nog ongeslagen IFC ge-
wonnen. Nuenen mag zich op basis 
van meest gescoorde goals, koploper 
noemen. Volgende week komt mede-
koploper Blauw Geel ’38 naar Oude 
Landen. Een onvervalste topper tussen 
de twee koplopers. Een wedstrijd die je 
niet mag missen. Zondag 4 december 
14.30 uur.

Jeugdveldrit 
Lieshout
Zondag 4 december organiseert de 
supportersclub De Lieshoutse Wiel-
renners een veldrit voor de jeugd in ’t 
Hof te Lieshout. Het is voor de 37e 
keer dat deze jeugdveldrit verreden 
wordt. Om 12.00 uur is de start voor 
de jongste categorie en er volgen dan 
nog zes wedstrijden. De wielrennertjes 
komen uit heel Nederland en zijn in de 
leeftijd van 8 tot en met 14 jaar. Het 
parcours is in de directe omgeving van 
het gehucht ’t Hof te Lieshout. Voor de 
oudste categorieën is de Duvelsberg 
scherprechter.

Special Talents 
trainingen bij  
RKSV Nuenen
In januari gaat er bij RKSV Nuenen een 
nieuwe serie trainingen van start voor 
kinderen die moeilijk aansluiting kun-
nen vinden bij een voetbalvereniging en 
zich ook niet thuis voelen in het G-voet-
bal. Trainingen vinden plaats op woens-
dagmiddag van 14.45 uur tot 16.00 uur 
en worden verzorgd door Stichting Spe-
cial Talents. Deze stichting verzorgt al 
enkele jaren voetbaltrainingen en ande-
re activiteiten voor kinderen die be-
hoefte hebben aan specifieke onder-
steuning. Stichting Special Talents wil 
alle kinderen de kans bieden om lekker 
te sporten, in dit geval voetballen, in een 
veilige omgeving en op eigen niveau. 
Het motto is ‘gewoon lekker voetballen’ 
en het uiteindelijke doel is om kinderen 
zodanig te helpen ontwikkelen dat zij, 
indien gewenst, kunnen doorstromen 
naar het reguliere voetbal.
Stichting Special Talents biedt verder 
ook persoonlijke begeleiding aan kinde-
ren, al dan niet in combinatie met de 
voetbaltrainingen en andere activitei-
ten. Deze begeleiding kan plaatsvinden 
in de thuissituatie, op school of elke an-
dere locatie en gaat uit van een plan van 
aanpak dat volledig is afgestemd op de 
unieke, persoonlijke situatie. Voor meer 
informatie zie www.specialtalents.nl of 
neem contact op met Arno Meulendijks 
via e-mail: arno@specialtalents.nl.

Kienen in Scarabee
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen: Dinsdag 6 de-
cember kienen met leuke kerstprijzen 
in wijkcentrum Scarabee Mantel-
meeuwlaan 10. Aanvang: 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Wielersport



WWW.WOENSXL.NL

Sinterklaas koopt in Winkelcentrum  Woensel

3 en 4 december gezellige Pieten in het winkelcentrum met strooigoed, 

rare kapriolen en muziek.

Op Winkelcentrum Woensel kunt u droog winkelen, zijn de parkeertarieven 

aantrekkelijk laag, kunt u dicht bij de winkels parkeren en heeft u een uitgebreid 

aanbod aan winkels waar we u met plezier en deskundigheid helpen.

KOOPZONDAG 
4 DECEMBER

DE SINT KOOPT IN WC. WOENSEL

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

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

www.restaurant-elpida.nl

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

Met Kerstmis en Oud&Nieuw geopend. Graag reserveren

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

Legitimatie verplicht

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida

Sinterklaas 5 december
zijn wij geopend!

Elpida

Kalli orexi
Smakelijk eten

Elpida

Kalli orexi
Smakelijk eten
Elpida

Kalli orexi
Smakelijk eten

Elpida

Kalli orexi
Smakelijk eten

1e EN 2e KERSTDAG:
Doorlopend speciaal 

kerstbuffet
Vanaf 16.00 tot 23.00 uur - Aub reserveren. 

Kinderen t/m 5 jaar GRATIS.
Speciaal Grieks vlees, varkenshaas met champignonssaus, 

ossehaas, musaka, kip + koudbuffet en verrassing (Grieks schaap op Griekse manier bereid)

€ 36,-
(p.p. en excl. drank)

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
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