
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 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Sfeer en emotie 
in het verhaal 
van Piet Slegers

Drogist 
Adrien Coolen 
gaat voor groen
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Veel belangstelling 
tijdens open huis 
Savant van Lenthof
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MAKELAAR PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

 

Ronde Tafel Nuenen schenkt     
Stichting Het Vergeten Kind € 17.500,- 
Door Gerrit van Ginkel

Een buiten speelbos, een binnen speel-
tuin en een groepsruimte met slaap-
vleugel naast een eigen keuken, zijn de 
faciliteiten waarover het totale com-
plex beschikt.
Een vakantie voor een week voor kin-
deren uit probleemgezinnen is het 
doel van de Stichting Vergeten Kind.
Op indringende wijze liet de stichting 
een film zien van een 14 jarige jongen 
die een week te gast was op deze loca-
tie. Hij vertelde dat hij anderhalf jaar 
met zijn moeder in de vrouwenop-
vang had gezeten toen het huwelijk 
van zijn ouders geen stand had gehou-
den. De heftige ruzies tussen zijn ou-
ders hadden ook op hem veel invloed 
gehad en zijn verblijf in het kinderpa-
radijs waar hij terecht was gekomen 

kenmerkte zich in het begin door op 
alles en iedereen te slaan om zich af te 
reageren. Zijn veel geuite wens was 
dat zijn vader en moeder weer bij el-
kaar zouden komen. 
Later zou hij zijn verblijf van die week 
schetsen als een van de mooiste dagen 
van zijn leven. Jaarlijks worden 55.000 
kinderen uit huis geplaatst.
Het verblijf van de kwetsbare, moeilij-
ke kinderen op dit bijzondere plekje 
vergt heel veel van de streng geselec-
teerde vrijwilligers die hiervoor een 
deel van hun vrije tijd opofferen. Voor 
de weekvakanties worden de groepen 
opgedeeld in groepjes van 3 waarbij 
zoveel mogelijk naar een zelfde leeftijd 
wordt gekeken tussen 6 en 18 jaar.
Chablis en René van de Stichting het 

Ronde Tafel Nuenen voorzitter Rob Tielemans overhandigt de cheque aan Chablis 
Platenburg van de Stichting Het Vergeten Kind.

Op dinsdag 24 oktober kwam de Ronde Tafel Nuenen bijeen in de bossen tus-
sen Geldrop en Mierlo op het terrein van de Stichting Het Vergeten Kind. Doel 
van het bezoek was een flinke cheque te overhandigen aan de stichting die 
onlangs gefuseerd is met het bekende Heppie Hotel.

Vergeten Kind vertelden de leden van 
de Ronde Tafel bij de ontvangst over 
hun werk in het Happie Hotel. Vooral 
het vakmanschap en kennis van de be-
levingswereld van de speciale groep 
kinderen zorgden voor een professio-
nele indruk. Zij spraken hun zorg uit 
over de werving van voldoende gemo-
tiveerde jonge vrijwilligers die de se-
lectieprocedure doorstonden.
De 17 leden van de Ronde Tafel Nue-
nen, allen tussen 25 en 40 jaar, kregen 
op deze avond een perfectie inkijk in 
de Stichting Het Vergeten Kind en 
vooral dat door het sociale karakter 
van de stichting wekelijks voor vele 
lichtpuntjes wordt gezorgd in het 
sombere leven van jonge kinderen. 
Met de verkoop ieder jaar van zelf ge-
importeerde champagne aan hun rela-
ties en binnen hun netwerken, zoekt 
de Ronde Tafel Nuenen ieder jaar weer 
een goed doel om een substantieel be-
drag over te maken.

Dr. Paul Burgers (midden)

Promotie
Afgelopen 27 oktober is dorpsgenoot 
Paul Burgers gepromoveerd tot doctor 
(dr.) aan de Faculteit der Geneeskunde 
en Gezondheidswetenschappen van het 
Erasmus MC Rotterdam. De titel van 
zijn proefschrift is: Arthroplasty for Fe-
moral Neck Fractures. Hierin staan re-
sultaten beschreven van patiënten uit 
de veertien Nederlandse ziekenhuizen 
die deelnamen aan een groot interna-
tionaal onderzoek naar twee verschil-
lende soorten heupvervangende ope-
raties als behandeling voor patiënten 
met een breuk van de heup na een val. 
Met de huidige vergrijzing van de be-
volking staan wij in Nederland voor de 
uitdagingen enerzijds het aantal valin-
cidenten drastisch terug te dringen en 
anderzijds voor alle patiënten een op-
timale behandeling te garanderen.
Na het doorlopen van basisschool De 
Refeling, ging hij naar het Eckart Col-

lege en studeerde later geneeskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Momenteel is Paul in opleiding tot or-
thopeed in de regio Leiden-den Haag.

5e Gala Des Princes         
meer dan geweldig
Door Mariët Jonkhout

ankbaarheid, dat is wat ik voel, dat ik hier mag staan en dat al deze 
mensen hier in deze feesttent bij de Collse Hoeve zo’n toffe middag 
hebben” Christel de Laat, alias Betty van den Oetelaar is zichtbaar 

geëmotioneerd. Ze mag voor de tweede keer gastvrouw zijn tijdens het zon-
dagmiddagprogramma van het Gala des Princes, georganiseerd door de 
Oud Prinsen van de Nuenense Dwèrsklippels, dat dit jaar alweer voor de 
vijfde keer gehouden wordt. Ze voelt zich bevoorrecht dat ze dit mag doen. 

Om deze fantastische middag moge-
lijk te maken, was de feesttent de 
avond daarvoor al een uitverkocht 
huis geweest. Toen namen 400 gas-
ten plaats aan de mooi gedekte tafels 
en werden zij in de watten gelegd met 
eten, drinken en met optredens van 
onder andere Pleun en OG3NE. Me-
nigeen genoot zichtbaar van het zien 
en gezien worden en men was bereid, 
nogmaals, flink in de buidel te tasten 
voor de door de Oud Prinsen uitge-
kozen goede doelen. De veiling, op 
onnavolgbare wijze door veiling-
meester Fons Linders geleid en de lo-
terij, met een auto als hoofdprijs vie-
len in goede aarde en uiteindelijk 
mocht Karin Bruers, gastvrouw op de 
zaterdagavond namens de Oud Prin-

sen twee cheques uitreiken aan 
twee goede doelen; de 

Voedselbank en Bijna-
Thuis-Huis Latesteyn. 

Beide cheques verte-
genwoordigen een 
bedrag van €i35.000,- 
De avond had niet 
mooier kunnen ein-
digen. 

Hoe mooi is dit, alle 
Oud Prinsen, die naast 

goed feesten, want dat 
kunnen ze ook, hun maat-

schappelijke verantwoorde-
lijkheid zo serieus nemen dat ze al-
weer voor de vijfde keer een meer 
dan geweldig weekend neerzetten, 
waar zovelen tot in hun tenen van ge-
nieten en dat zij zulke prachtige be-
dragen kunnen schenken aan twee 
plaatselijke, ongelooflijk goede doe-
len. Chapeau, meer dan chapeau.

In de feesttent zijn deze middag alle-
maal mensen uitgenodigd die het om 
allerlei redenen verdiend hebben een 
middagje verwend te worden. En ver-
wend worden ze. Het begon al met een 
onthaal op de rode loper door de Oud 
Prinsen zelf en met een optreden van 
de three waitors uit Engeland en Big 
Band Memory. Aan de tafels werden 
ze direct  rijkelijk voorzien van een nat-
je en een droogje en de voeten gingen 

van de vloer tijdens het aanstekelijke 
optreden van Erik van Heeswijk, eerst 
met een polonaise maar later met heu-
se Rock and Roll, waarbij menigeen 
liet zien dat je ook boven de 
80 nog kunt swingen als 
de beste. Met Mark El-
bers is het daarna 
thuiskomen, thuis-
komen in het 
mooie Nuenen.

Foto LAVfotografie

5e Gala Des Princes         
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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 

Donderdag 2 november 2017Rond de Linde  Nr. 44

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

Er staan ruim 120 bladkorven voor het bladafval 
van uw tuin en de gemeente.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

      
 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Stichting Alzheimer 
Nederland.

COMMISSIE- EN RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de commissie- en raadsvergadering in 
de raadzaal in Het Klooster. De agenda en bijbehorende stukken 
zijn te raadplegen via http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen 
ter inzage in het Gemeentehuis.

De raadsvergadering is live te volgen en na afloop terug te kijken.
De gemeenteraad vergadert:

•2 november 2017 
Commissievergadering, 19.30 uur – raadzaal in Het Klooster 
Onderwerpen
	 •Bestuurlijke	Toekomst	

• 9 november 2017 
Raadsvergadering, let op gewijzigde aanvangstijd 15.00 uur – raad-
zaal in Het Klooster
Onderwerpen
	 •	Woonwagenlocaties
	 •	Beheerplan	gebouwen
	 •	Programmabegroting	2018
	 •	Belastingverordening	2018

Wilt u meespreken tijdens de commissievergadering of inspreken 
bij de raadsvergadering?
Neem dan contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email grif-
fie@nuenen.nl o.v.v. uw naam en het onderwerp.

AFVALINZAMELING
Volle bladkorf? Bellen is niet nodig!
Na de flinke wind dit weekend zijn er heel veel bladeren gevallen. 
Dat	merken	we	aan	hele	volle	bladkorven	en	straten.	We	rijden	elke	
week een vaste route om alle bladkorven te legen. U hoeft hier zelf 
niet voor te bellen. Vanwege de hoeveelheid bladeren kunnen de 
bakken wat langer vol blijven, we doen ons uiterste best om snel de 
korven weer leeg te maken. 
In de periode van oktober tot en met half januari staan er op ruim 
120 plekken in de gemeente bladkorven. U mag hier snoeiafval, tak-
ken, bladeren en grasmaaisel van gemeentegrond en uit de eigen 
tuin in doen. Daarna blijven er op 14 plekken in Nuenen groenbak-
ken (korven) over waar u ook gratis uw tuin- en snoeiafval naartoe 
kunt brengen. 

DIPLOMA SOCIALE HYGIËNE (HORECA) 
Bent u ondernemer, leidinggevende of vrijwilliger in de horeca, 
sportkantine, bij evenementen etc. met nog een oud diploma So-
ciale Hygiëne? Vergeet dan niet dit diploma om te zetten! Dit kan 
nog tot 1 mei 2018. Uw oude diploma wordt dan een Verklaring 
kennis en inzicht Sociale Hygiëne en u wordt bijgeschreven in het 
Register Sociale Hygiëne. 

Dit voorkomt dat u problemen krijgt met uw Drank- en Horecaver-
gunning	bij	de	gemeente	Nuenen.	Wanneer	u	niet	 in	het	Register	
bent opgenomen, kan de burgemeester namelijk geen vergunning 
meer afgeven of iemand bijschrijven. Kom nu in actie! Voor meer 
informatie zie www.nuenen.nl / laatste nieuws.

VERGUNNINGEN PERIODE    
22-10-2017 EN 28-10-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
De Huufkes 35 Ontwerpbeschikking oprichten onbemand tank- 
 station  
Parkstraat	22	 Verbouwen	supermarkt	  
Laar 82 Uitbreiden woning  
Pastoormast	18	 Verbouwen	gebouw	tot	een	Bijna	Thuis	Huis	  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Nuenen	West,	bouwveld	C	 Oprichten	25	rijwoningen	  
Soeterbeekseweg	36	 Wijzigen	veebezetting	paardenbedrijf,
 realiseren werktuigenberging met 
 overblijfruimte  
Ter	Warden	30	 Plaatsen	unit	infocentrum	Gerwen	ZO	

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving  
Collse Hoefdijk 24 Gala dinner show 4 november  
Collse Hoefdijk 24 Feestavond Heedoedemee 11 november  
Park	61	 Tent	Bekendmaking	
	 Prins	Raod	van	Zatterdag	  

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Datum Locatie Omschrijving  
26-10-2017 Soeterbeekseweg 36 Melding Activiteitenbesluit  
  milieubeheer: wijzigen vee-  
  bezetting paardenbedrijf, 
  realiseren werktuigenberging  
  met overblijfruimte  
24-10-2017 Nuenen c.a. Verordening Jeugdhulp 2017  
  gemeente Nuenen  
24-10-2017 Nuenen c.a. Verordening	Wet	maatschap-		
  pelijke ondersteuning  

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Samen gedenken op Gemeentelijke Begraafplaats 
Oude Landen in Nuenen
Van der Stappen uitvaartverzorging verzorgt op zaterdag 18 november tus-
sen 19.00 en 21.00 uur een sfeervolle herdenkingsbijeenkomst, die licht 
brengt op de begraafplaats. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Be-
heer Begraafplaats Oude Landen Nuenen en begeleider bij verlies en rouw-
therapeute Maaike de Graa� . 

Deze bijeenkomst is nieuw voor Nue-
nen. Van der Stappen uitvaartverzor-
ging heeft in Geldrop en Budel al eer-
der ervaren dat nabestaanden het 
mooi en waardevol vinden om op deze 
sfeervolle manier te gedenken. De ge-
meente Nuenen ondersteunt het ini-
tiatief om dit ook op begraafplaats Ou-
de Landen mogelijk te maken.

'Licht op Oude Landen,   
samen herdenken'
“Veel mensen hebben helaas afscheid 
moeten nemen van iemand die hen lief 
is. Het liefst willen we alle mooie herin-
neringen vasthouden en blijven delen 

met de mensen om ons heen. Daarom 
verzorgen wij graag ons sfeervol samen-
zijn 'Licht op Oude Landen, samen her-
denken',” aldus Sigrid Hielkema-Tas, 
Register Uitvaartverzorgster bij Van der 
Stappen. De aanwezigen krijgen bij aan-
komst een kaars en daarmee kunnen ze 
het graf van hun dierbare of een andere 
plaats op de begraafplaats verlichten, 
zoals de herinneringsboom. “Samen 
willen we de begraafplaats in het licht 
zetten met kaarsen en fakkels, als sfeer-
volle lichtpuntjes die troost bieden in 
het donker. Zo plaatsen we ook onze 
overleden dierbaren in het licht en in de 
warmte van onze herinnering,” vervolgt 

Sigrid. Tijdens dit samenzijn wordt er 
ook gezorgd voor een warm drankje en 
muzikale omlijsting. Ook worden de 
namen van de overleden dierbaren ge-
noemd. Iedereen die een of meerdere 
personen wil herdenken, kan op deze 
avond de namen doorgeven.

Aandacht voor jong en oud 
Op de begraafplaats zijn speciale her-
inneringsmomenten ingericht rond-
om muziek, namen, vlinders, gedich-

ten en licht. Hierbij is ook aan kinde-
ren gedacht. Ook zij kunnen hier op 
eigen wijze vorm geven aan hun herin-
nering. Verliesbegeleider Maaike de 
Graaff zal hierbij aanwezig zijn.
Zo kan deze herdenking ook voor kin-
deren een betekenisvolle avond worden, 
vol van licht en mooie herinneringen.

Welkom voor alle nabestaanden
Het samenzijn 'Licht op Oude Landen' 
is toegankelijk voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, geloof of culturele achtergrond. 
Ook nabestaanden van wie de overle-
den dierbare elders zijn of haar rust-
plaats heeft gevonden, zijn van harte 
welkom. De toegang is vrij en aanmel-
den vooraf is niet nodig. Er is geen cen-
traal programma, dus iedereen kan bin-
nenlopen op een moment dat het beste 
schikt, tussen 19.00 en 21.00 uur.

Van der Stappen uitvaartverzorging
Contact: Sigrid Hielkema-Tas. Bern-
hardstraat 4,  5671 HX Nuenen. Tel.040-
2841550. s.hielkema@vdstappen.nl
www.vdstappen.nl

Winnaars prijsvraag 
De Drijehornick
Samen met de Verenigingenmarkt orga-
niseerde heemkundekring De Drijehor-
nick dit jaar de Open Monumentendag in 
en rond het Park in Nuenen. Naast infor-
matie over de historie van het Park, had 
de heemkundekring ook de Open Monu-
mentenprijsvraag. Daarvoor moest aan 
de hand van oude foto’s worden geraden 
om welke historische gebouwen of mar-
kante oud-inwoners van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten het ging. Eén van de 
prijzen was een gratis lidmaatschap van 
De Drijehornick voor het komende jaar, 
inclusief het cultuurhistorisch tijdschrift 
Drijehornickels drie maal gratis in de 
bus. De drie winnaars daarvan zijn:  Mar-
lies Kauwenberg, Ronald van der Linden 
en Joop Kerssen.



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

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ook voor de
Best Belegde Broodjes!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Gehakt Ballen
Vers gedraaid, 
uit eigen keuken  .............iedere 4e gratis
100 gr. Zeeuws Spek +
100 gr. Boterhamworst .............2,75
Verscholen Kip
per stuk  ..................................................2,25 
Runder Reepjes
Festival
100 gram, "Diverse soorten roerbak"  .....1,95 
Mini Varkens
Rollade
100 gram  ................................................1,50 
"Tok en Surf"
Kipfi let gevuld met gamba's en spinazie
100 gram .................................................1,95 

weekaanbiedingen 
donderdag 2 november t/m woensdag 8 november

Hutspot panklaar 
 1/2 kilo 0,89
Zuurkool uit 't vat        
pan klaar   1/2 kilo 0,69

Goudreinetten     
 hele kilo 1,49

Rodekool panklaar       
 1/2 kilo 0,69

Boerenkool panklaar      
 per zak 1,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht De Echte Bakker

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Een heerlijke herfst!
Acties week 44 : geldig maandag 30 oktober t/m zaterdag 4 november_____________________________________________________

Brood van de week:
Volkoren Fijn
100% volkorenbrood 
2x halve € 1,95    NU € 189_____________________________________________________

Speculaasvlaai
Zachte bodem, banketbakkersroom, 
hierop speculaasbavaroise, 
afgewerkt met hagelschuim
Half € 7,95    HEEL NU € 1495_____________________________________________________

Snoezige wintersoesjes
In de heerlijke smaken kers, 
witte chocolade, hazelnoot 
en caramel zeezout.   
 6 VOOR € 425_____________________________________________________

Onze amandel- 
en speculaasstaven

   NU 2 VOOR € 895_____________________________________________________

Taai-taai
       5+1 GRATIS

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

Pizza's & 
Pasta's
De hele maand geldig

€6,-*

PIZZERIA - GRILLROOM - RESTAURANT

Vincent van Goghstraat 88, Nuenen | Tel. 040 - 283 57 53

* ANDERE PIZZA'S EN PASTA'S
€ 2,- KORTING.

 U KUNT ALLE GERECHTEN 
EERST ZIEN IN HET RESTAURANT.

 
NIET GELDIG BIJ 

BEZORGING EN OP FEESTDAGEN!

José Cuypers | Parkhof 1 | 5671EX Nuenen | 040-7630415
JOSE_MC_LINGERIE_V1.indd   1 09-10-17   17:52

www.slijterijvanlieshout.nl

Scotch Whisky 0,7lt.  €10,95 

Jonge Jenever 1lt. €10,95

Spaanse Likeur 0.7lt. €15,95 

0 00

 
Acties geldig van 2 t/m 30 oktober 

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.fysiotherapiehendrix.nl | Kloosterstraat 15 | 06-19416234 | Nuenen

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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Tijdig spreken   
over het    
levenseinde
Er zijn leukere onderwerpen om sa-
men over te praten dan de zorg rond 
het eigen levenseinde. Toch is het ver-
standig om dat gesprek niet alsmaar uit 
te stellen. Vaak komen kwetsbare ou-
dere patiënten vanuit spoedsituaties in 
het ziekenhuis terecht, zonder dat dui-
delijk is welke medische zorg zij nu wel 
of niet nog gewenst zouden hebben. De 
overheid en de artsenfederatie KNMG 
sporen mensen daarom aan hun zorg-
wensen op tijd met huisarts of specia-
list te bespreken en vast te leggen in 
een schriftelijke wilsverklaring.
Op woensdag 8 november organiseren 
de KBO en de PVGE Nuenen samen 
met het Catharina Ziekenhuis een in-
formatie avond over deze thematiek. 
De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 
22.30 uur in de Regenboogkerk te Nue-
nen en is voor iedereen gratis toegan-
kelijk (inclusief een kop koffie/thee).

Verschillende zorgverleners uit het 
ziekenhuis zullen spreken:
Klinisch ethicus Eric van de Laar zal 
uitleggen waarom het noodzakelijk is 
om op tijd te gaan nadenken over le-
venseinde zorg. 
Geriater Geert van der Aa laat in zijn 
bijdrage zien dat je daarbij breder 
moet kijken dan alleen wat medisch 
mogelijk is. De vraag ‘Wat is van waar-
de in je leven?’ helpt bij het kiezen. 
Huisarts Jan Ackermans vertelt vanuit 
zijn praktijkervaring hoe we om kun-
nen gaan met angst voor de dood. 
En palliatief verpleegkundige Toos 
Coolen zal laten zien wat er mogelijk is 
aan goede zorg als genezing niet meer 
mogelijk is. Daarna is er ruimschoots 
gelegenheid om vragen te stellen en te 
discussiëren met de sprekers.

Cultuur Overdag:  
cultureel én   
sociaal bewogen
Op donderdag 9 november wordt in 
Het Klooster weer de maandelijkse 
speelhuisfilm van Cultuur Overdag 
vertoond. Dit keer kan gekeken worden 
naar ‘I, Daniel Blake’, een sociaal realis-
tisch drama uit Groot-Brittannië. 
Zaterdag 11 november staat de toneel-
voorstelling ‘Met de Mantel der Liefde’ 
gepland in de theaterzaal van Het 
Klooster. Deze voorstelling wordt met 
zeer veel succes in Nederland en Bel-
gië gespeeld. Cultuur Overdag besloot, 
in samenwerking met het Steunpunt 
Mantelzorg, deze bijzondere voorstel-
ling naar Nuenen te halen.
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Dag 
van de Mantelzorg biedt het Steun-
punt Mantelzorg alle bezoekers van de 
voorstelling gratis een kopje thee of 
koffie aan.
Voor mantelzorgers die in de gemeen-
te Nuenen c.a. wonen en geregistreerd 
zijn bij het Steunpunt Mantelzorg is er 
een bijzondere actie. Zij kunnen een 
gratis toegangskaart ontvangen voor 
deze voorstelling. Men kan hierover 
contact opnemen met het Steunpunt 
(040-2831675).
Meer informatie over film en toneel-
voorstelling is te vinden www.cultuur-
overdag.nl. Toegangskaarten zijn in-
middels te koop aan de balie van Het 
Klooster. Daar ligt ook de seizoensbro-
chure van Cultuur Overdag.

Agglomeratie tentoonstelling van VV De Bastaarden   
in de kantine van HSCN

Kleinste kwarteltjes ter wereld 
te zien in Nuenen
Vogelvereniging Nuenen houd haar jaarlijkse vogelshow weer in de kantine 
van de honk en softbal vereniging Nuenen. Dit jaar is het weer gelukt om 
500 vogels op de show te krijgen. Ook nu hebben 50 liefhebbers zich inge-
schreven om mee te dingen naar de agglomeratiebeker. 

Zoals altijd hebben de leden veel werk 
verzet om een prachtige show te orga-
niseren. Het is dan ook zeker de moei-
te waard om een bezoek aan de show 
te brengen. Net als andere jaren zullen 
naast de wedstrijdklasse ook vogels ge-
showd worden in aangeklede vitrine-

kooien, dit geeft iets meer beeld hoe de 
vogels in een natuurlijke omgeving ge-
houden kunnen worden.
Ook zullen er kuikens van de kleinste 
kwarteltjes ter wereld te zien zijn. De-
ze kuikens zijn niet groter dan een 
hommel en kunnen door vogelgaas 
kruipen. Vandaar dat ze achter glas en 
met verwarming worden geshowd. 
Verder zullen allerlei mooie kleuren en 
soorten te zien zijn. Ook kunt u gratis 
advies krijgen over het houden van vo-
gels en hoe een volière te zetten en 
waar je op moet letten.
Tevens is er een verkoopklasse aanwe-
zig waar je vogels kunt kopen direct 
van de kweker met het juiste advies 
over het houden van deze vogels. 
Kortom: er is voor iedereen weer ge-
noeg te beleven bij de vogelvereniging 
in Nuenen.

De vogelshow wordt gehouden in de 
kantine van de honkbalclub aan de Lis-
sevoort 6 te Nuenen
Vrijdag 3 november, 20.00-22.00 uur.
Zaterdag 4 november, 10.00-20.00 uur.
Zondag 5 november, 10.00-16.00 uur.

Keuze wordt steeds gemakkelijker
De keuze voor de inwoners van Son en Breugel en Nuenen c.a. om met elkaar te gaan 
fuseren, dan wel samen of ieder voor zich te kiezen voor Eindhoven of ieder zelfstandig 
te blijven, hoeft niet meer zo moeilijk te zijn. Tenminste als men de laatste weken de be-
richtgevingen in het ED over de politieke heisa binnen bestuurlijk Son en Breugel ge-
volgd heeft. Een raad waar de verhoudingen onvriendelijk zijn en ze de vertrekkende 
wethouder Vissers nauwelijks hebben gesteund. Herkennen we ook niet zo iets in Nue-
nen waar binnen de raad de verhoudingen eveneens en steeds meer politiek verziekt 
worden en men elkaar zelfs voor ‘rotte appels’ uitmaakt? En waar er nu nog twee sa-
menwerkende gemeenten ieder onderling elkaar de tent uit vechten, hoe moet dat dan 
straks gaan als men met elkaar één bestuurlijk geheel moet gaan vormen? Deze beide 
onderling vechtende gemeenten, die zelfs opteren ieder zelfstandig te willen blijven, ko-
men niet meer geloofwaardig over om één bestuurlijke gemeente te vormen. Het moet 
zowel de inwoners van Son en Breugel als die van Nuenen tot nadenken zetten en te kie-
zen voor een samengaan met Eindhoven. Niet dat men dan van alle problemen af zal 
zijn, want Eindhoven heeft immers ook nog wat (financieel) te verhapstukken. Maar 
van dat onderlinge politieke gekrakeel zijn we dan wel af. Bovendien wordt de druk van 
buitenaf, en dat is niet alleen van de zijde van de provincie, maar ook o.a. vanuit de 
Brainport Eindhoven gedachte en de vorming van één grote regionale gemeente. Volg 
hierin burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en oud-raadslid/wethouder Jan 
van Beerendonk van Best. Het zou de gemeenteraden met hun colleges van Son en 
Breugel en van Nuenen c.a. sieren, wanneer ze eens over hun eigen schaduw heen zou-
den stappen en het belang van hun eigen inwoners en die van de regio groter laten we-
gen, dan het eigen bestuurlijke gepruts waarmee ze mee bezig zijn en waaraan maar 
geen einde komt.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen 

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

Ingezonden brieven

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie. 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

OOK BUITENPOTTEN EN PLANTEN

Tevens OUTLET met kortingen tot 70% 

OPEN DAGEN 
zaterdag 4  november en zondag 5 november 

van 11.00 uur - 17.00 uur

Sfeer en emotie in het verhaal 
van Piet Slegers
Zelf inmiddels gebogen door de tijd vertelt zoon Piet (82) afgelopen donder-
dagochtend bij de KBO Nuenen zijn doorleefde verhaal over de barre tocht 
van zijn vader Johan Slegers tijdens de begindagen van de tweede WO.

Een levensgevaarlijk traject voor de 
Nederlandse soldaten rond de capitu-
latie in de eerste weken van mei vanaf 
het front in eigen land naar Duinker-
ken. Een vlucht voor de Duitsers uit, 
dwars door Brabant, Zeeland en België 
naar de Noord Franse haven, om daar 
via de zee aan de bezetters te kunnen 
ontsnappen naar Zuid Frankrijk of En-
geland.
Een hachelijke tocht samen met dui-
zenden vluchtelingen vanuit Breda en 
West Brabant, geregeld geteisterd 
door vijandelijk vuur en bombarde-
menten naar het Zuid Franse nog on-
bezette gebied.

De Trefpuntzaal was goed gevuld met 
een talrijk publiek, want Nuenenaren 
schoven geboeid bij Piet aan tafel voor 
dit meeslepende verhaal, temeer omdat 
veel dorpsgenoten Johan Slegers, jaren-
lang de zaakvoerder van de Nuenense 
Boerenbond, goed hebben gekend.

Ook Mien Matheusen van de Ven (90 
jaar) zat in de zaal. Haar vader was 
burgemeester van Putten bij Breda. 
Die kreeg de zware opdracht om hals 
over kop de evacuatie van zijn comple-
te gemeente te begeleiden. Daarmee 
was ook het gezin van Mien onderdeel 
van die eindeloze rij vluchtelingen, on-
derweg naar Frankrijk.

Piet vertelde met sfeer en emotie. Toen 
de korte film werd vertoont van de 
Pavon, het vrachtschip waarop Johan 
met 1500 anderen wist te ontsnappen 
uit Duinkerken, kon je een speld horen 
vallen.
De vrachtboot werd direct na de af-
vaart zwaar gebombardeerd met talrij-
ke slachtoffers door het vuur of het 
water als gevolg. De Pavon bereikte 
zinkend en brandend een strand bij 
Calais. 
Van daar af trok het gehavende leger 
van Hollandse soldaten tussen de Fran-
se en Duitse fronten door, als een enor-
me stoet krijgsgevangen vluchtelingen 
van west naar oost door Frankrijk, om 
tenslotte te eindigen in het Duitse Trier.

Op 26 mei werden de Nederlandse 
strijdkrachten daar door de bezetter 
vrijgelaten om weer naar Nederland te-
rug te kunnen keren. Op 10 juni kwam 
Johan compleet onverwacht weer op 
het NS station van Eeneind aan, op 
maar een paar passen van zijn boerde-
rij. Het weerzien van de ongeschoren 
en vermagerde man met zijn vrouw 
moet onbeschrijflijk zijn geweest.

Piet, voor beeld en geluid ondersteund 
door zijn zoon, nam zijn gehoor mee 
in zijn mooie verhaal en bracht het ge-
sprek levendig op gang met op sommi-
ge momenten een ontroerende stilte.

Taizé-vesper       
in het Van Gogh Kerkje
Op zondag 5 november is er in het Van Gogh Kerkje weer een Taizé-vesper. Het 
thema is dit keer: ‘Dienen’. Nu de wintertijd weer is ingegaan, is het weer sneller 
donker… Het is fijn elkaar op te zoeken en samen de sfeer van de herfst te delen. 
Fijn ook om even zo een moment te vinden, om even stil te staan bij de geheimen 
van het dagelijkse leven. In het sfeervolle kerkje is er voldoende ruimte voor mo-
menten van stilte, voor momenten van denken en ook voor momenten om de lie-
deren uit Taizé te zingen. Deze liederen zijn eenvoudig en mooi van melodie. Het 
zijn korte melodieën en worden een aantal keren achter elkaar gezongen, ze wor-
den ook wel ervaren als een mantra. Paul Weijmans begeleidt op de piano. De 
vesper is in het sfeervolle kleine kerkje aan de Papenvoort in Nuenen en begint 
om 19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek.

Gelish Polygel      
bij Nagelsalon Tip Top 
Selma van der Zandt, eigenaresse van Nagelsalon Tip Top is maar wat 
trots dat juist haar salon is uitverkoren om als testsalon als eerste in Ne-
derland met dit product te mogen werken. Men is bij Gelish uitermate kri-
tisch over wie er met Gelish PolyGel mag werken. Alleen door een 
omscholing of volledige cursus van en door Gelish PolyGel en het behalen 
van het certi�caat mag je gaan werken met dit product. Je moet blijvend 
voldoen aan de door hen gestelde zeer hoge eisen en ik vind het dan ook 
een hele eer dat mijn salon deze erkenning heeft mogen behalen. We wer-
ken hier inmiddels sinds april met Gelish Polygel en onze klanten zijn erg 
enthousiast. 
 
Wat maakt Gelish Polygel nu zo bij-
zonder en uniek? 
Gelish PolyGel is een handige alles in 
een formule waarmee we in drie een-
voudige stappen perfecte nagels ma-
ken. Het is geen gel of acryl, maar is sa-
mengesteld uit de beste eigenschap-
pen van beide. Je kunt met de Gelish 

PolyGel kiezen voor een mooie French 
manicure, gellak of een natuurlijke na-
gel en bij alle drie heb je vier weken 
geen omkijken naar je nagels. 
 
De voordelen op een rijtje: 
•	 Het	weegt	minder,	dus	het	draagt	

lichter. 
•	 Het	product	is	sterker	en	flexibeler.
•	 Het	ziet	er	heel	natuurlijk	uit	(nie-

mand ziet dat je kunstnagels 
draagt). 

•	 Je	hebt	minder	kans	op	een	allergi-
sche reactie. 

•	 Het	ruikt	aangenaam.	
 
Gelish PolyGel nagels zijn dus een uit-
komst en om iedereen kennis te laten 
maken met dit fantastische nagelpro-
duct hebben we tot het eind van het 
jaar een geweldige aanbieding in de 
salon. Een volledig nieuwe set nagels 
met Gelish Polygel voor de prijs van 
€ 55,00. Natuurlijk kun je bij Nagelsa-
lon Tip Top ook terecht voor andere 
nagel behandelingen. 
Ben je nieuwsgierig, kijk dan op de 
website www.nagelsalontiptop.nl of 
bel met 06-15212881. 

Graag tot ziens bij Nagelsalon Tip Top
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Gestolen juwelen
Terugbezorging tegen beloning. Con-
tact via Rond de Linde, 040-2831200.

Pernot & Pero:      
feiten of nepnieuws?
Tijdens mijn bezoek aan de Dutch Design Week (DDW) in de Lichtstad ont-
moette ik vele Chinezen en Japanners en ook een paar oude bekenden uit 
Lieshout. Ik raakte in gesprek met diverse creatieve yuppen en stak veel op 
over design. Social design, total design, food design… U roept en de creatie-
velingen lossen alles à la minute en innovatief op.

Tekst en foto’s: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 2 november 2017

Pernot & Pero:      
feiten of nepnieuws?

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Graag neem ik plaats op een DDW-
terrasje, wat bijkletsen met oude be-
kenden. Dat lukt wonderwel. In ver-
staanbare, klare taal kom ik heel wat 
te weten over het duo Pernot & Pero. 
Dat zijn onze wethouders Henk Pero 
en Joep Pernot. Ook worden weetjes 
over onze burgemeester Maarten 
Houben opgediend. 

Woon jij nog steeds in Gerwen? Nou, 
maak dan je borst maar nat. Zo begint 
de conversatie met een oude bekende. 
Hij kletst de oren van mijn hoofd. Af en 
toe mag ik een pilsje bestellen. Hij is 
goed op de hoogte. Weet jij dat niet? In 
Lieshout lezen we Rond de Linde ook.

Hij roddelt over de werkers van de 70-
er jaren, over Groenlinkser Boudewijn 
Wilmar, over Gaby Scholder van de 
VVD en andere non-valeurs, over op-
stapper Chris Eeuwhorst, over het be-
ruchte KAFI-onderzoek naar corruptie 
door witteboordencriminelen, over 
de onderste steen die nooit boven 
komt, over verdachte grondtransac-
ties, over een Nuenense ambtenaar 
die de gemeente liet opdraaien voor 
privéuitgaven, over schending van de 
geheimhoudingsplicht, over het va-
kantieweer en over het feit dat het 
gras bij de buren altijd groener is. 

Pero is een leugenaar. Niet gelezen? 
Die wethouder moet geen misbruik 
maken van onwaarheden bij zijn po-
gingen om voorstellen door de ge-

meenteraad te jagen. Met leugens de 
raad om de tuin leiden. 

En wethouder Pernot kan niet reke-
nen. Zeker een onvoldoende voor 
handelsrekenen en boekhouden op 
zijn middenstandsdiploma. Want in 
plaats van de begroting drie keer door 
te lezen kan hij beter alles in één keer 
juist berekenen. En hoe zit het met 
het achterstallig onderhoud van Het 
Klooster? En een nieuwe sporthal 
Hongerman bouwen kost ook een 
aardig zakcentje. Tel uit je winst.

En dan die burgemeester van jullie. 
Die woont al jaren onrechtmatig bui-
ten de gemeentegrenzen van Nuenen 
c.a. Nu wil hij opeens wel in Nuenen 
komen wonen, in een gemeentewo-
ning notabene. Dat deugt niet.

Beste Cees, ik moet nu verder. De rest 
vertel ik een volgende keer wel. Laat 
die lui bij jullie in Nuenen maar weten, 
dat ze zich aan de wet moeten hou-
den, daar zijn ze wethouder voor. En 
die burgemeester van jullie heeft, net 
als alle andere burgemeesters, een 
voorbeeldfunctie.

Tot zover kort samengevat wat mijn 
oude bekenden te berde brengen.
Conclusies? Dat je niet moet liegen. 
Het gezegde luidt: al is de leugen nog 
zo snel, de waarheid achterhaalt ze 
wel. En eerlijk duurt het langst.
Fictie en feiten, wordt vervolgd…..

3 november in Café Schafrath

In gesprek met  
de PvdA 
Op de eerste vrijdag van de maand 
gaat de PvdA Nuenen in Café Schaf-
rath met elkaar en met iedereen die 
aanschuift in gesprek, zo ook a.s. 
vrijdag 3 november. 

Het zijn interessante en spannende tij-
den, wereldwijd, Europees, landelijk, 
maar zeker ook voor Nuenen. Als wij 
ons beperken tot het Nuenense: op 16 
november maakt de raad eindelijk zijn 
keuze voor de (bestuurlijke) toekomst 
van Nuenen. De PvdA was en is helder: 
wij kiezen voor een samengaan met 
Eindhoven als krachtige centrumstad 
binnen een sterke regio, en dat niet al-
leen omdat andere fusiepartners heb-
ben afgehaakt. Kijken wij naar de lange 
termijn, en willen wij onze voorzienin-
gen op het huidige niveau kunnen 
handhaven, dan is de toekomst van 
Nuenen c.a. om sociaaleconomische 
redenen het beste af als onderdeel van 
de stad, waar de meeste van onze inwo-
ners werken, leren, studeren, theaters 
bezoeken, festival s, ziekenhuizen etc. 
Zo staat het ook in ons verkiezingspro-
gramma voor de volgende raadsperio-
de. En als wij ons oor goed te luisteren 
hebben gelegd, worden wij daarin ge-
steund door vele Nuenenaren. 
Het conceptprogramma is bijna klaar. 
Half november wordt het door onze 
leden vastgesteld. Hebt u nog een on-
derwerp dat u zeer ter harte gaat, dat 
er volgens u zeker in moet en dat past 
bij onze sociaaldemocratische kern-
waarden, kom dan op 3 november om 
21.00 uur naar Schafrath. Dan kijken 
we of uw gedachten kunnen worden 
vertaald naar een concreet program-
mapunt. 
Vanuit fractie, werkgroep en ombuds-
team zal steeds iemand aanwezig zijn. 
Naast PvdA-leden zijn ook andere ge-
interesseerden van harte welkom. 
Breng dus gerust uw zus of buurman 
mee. Graag tot ziens op vrijdagavond 3 
november vanaf 21.00 uur bij Café 
Schafrath. 

Duidelijkheid en openheid 
Liberaal Café VVD Nuenen 
Het Liberaal Café van 24 oktober stond in het teken van Mobiliteit in Nuenen c.a. 
in de regio en over de gemeentegrenzen. De Provincie heeft samen met 21 ge-
meenten in ZO Brabant het bereikbaarheidsakkoord opgesteld. Suzanne Otters 
gaf een presentatie over Smartwayz.nl en benoemde diverse knelpunten. 

Erik Groothoff   
lijsttrekker CDA - Nuenen c.a. 
Unaniem is tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van het CDA-
Nuenen c.a. Erik Grootho�  op voordracht van het bestuur tot lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gekozen. 

O.a. de Kennedylaan in Eindhoven kan 
het verkeer niet meer aan; de A58 slibt 
dicht. Diverse dorpen waaronder Nue-
nen hebben met sluipverkeer te maken. 
Natuurlijk werd ook de situatie op de 
A270 aangehaald. Een aantal jaren ge-
leden is de A270 van nieuw geluid-
dempend asfalt voorzien. De maxi-
mum snelheid op de A270 is recente-
lijk verlaagd naar 100km. Dit betekent 
dat de norm voor geluidshinder niet 
langer overschreden wordt en daar-
mee de door de Provincie ingeplande 
geluidsschermen er niet gaan komen. 
Hiermee is de geluidsoverlast, maar 
ook de fijnstof uitstoot, voor de aan de 
A270 wonende Nuenense bewoners, 
niet opgelost.
Peter van der Harst (voorzitter VVD 
Nuenen) gaf aan dat het plaatsen van 
geluidsschermen niet altijd een oplos-
sing blijkt te zijn (weerkaatsing geluid/
hoogte schermen). Gaby Scholder 
deed de suggestie aan de aanwonen-
den om tot een win-win situatie te ko-
men door langs de A270, een ‘TNO 
test locatie’, als proef schermen te 
plaatsen, die de fijnstof uitstoot beper-
ken en die tevens het geluid dempen! 

Bestuur en fractie van de VVD Nue-
nen zegden toe de mogelijkheden te 
gaan onderzoeken. Ook werd er met 
Martijn van Gruijthuijsen in een open 
discussie gesproken over de herinde-
ling/fusie van Nuenen c.a. met Eind-
hoven of met Son & Breugel. 
Gaby Scholder drong er bij de afslui-
ting bij de Nuenense aanwezigen op 
aan vooral gebruik te maken van het 
recht tot meespreken tijdens openbare 
commissie- en raadsvergaderingen 
van de gemeenteraad.
Bij de komende vergaderingen in no-
vember staan de bestuurlijke toekomst 
en het bereikbaarheidsakkoord op de 
agenda (Stukken zijn te vinden op de 
gemeentewebsite). Gaby maakte de 
aanwezigen ook attent op het Open 
Spreekuur bij de VVD fractie. Start 6 
november a.s. om 20.00 uur, in het ge-
meentehuis.
Met dank aan Suzanne Otters en Mar-
tijn van Gruijthuijsen was het al met al 
een Liberaal Café waar de VVD Nue-
nen met vertrouwen in de toekomst op 
terug kan kijken.
Meer informatie Gaby Scholder: gaby.
scholder@onsnet.nu 

Martijn v Gruijthuijzen Statenlid VVD, Gaby Scholder VVD Nuenen en Suzan Otters Statenlid VVD

De geboren Eindhovenaar woont sinds 
1996 in Nuenen en heeft de laatste vier 
jaar als raadslid voor het CDA zowel 
binnen de oppositie als in de coalitie 
gefunctioneerd. Cees Meijvis, burger-
commissielid en voormalig ambtenaar 
bij de gemeente Geldrop neemt de 
tweede plaats op de kieslijst in. Num-
mer drie is de huidige voorzitter van 
het CDA-Nuenen c.a. Peter Hen-
drickx, die zijn ambitie voor praktise-
rend politicus de komende periode 
hoopt waar te maken. 

“Lokale politiek bedrijven is een vak. 
Niet alleen vanwege het vakjargon 
maar ook het functioneren in de over-
legstructuur, het inlezen in de materie, 
raadplegen van de achterban, overleg 
met het college, coalitie, oppositie, ex-
terne partijen en media, moet je je ei-
gen maken. Het duurt enkele jaren 
voor je je plaats hebt gevonden en een 
meerwaarde voor de achterban en in-
woners van Nuenen bent geworden”, 
aldus Erik Groothoff. 
Zijn huidige nevenfuncties binnen de 
politiek van Nuenen c.a. zijn: plaatsver-
vanger Algemeen Bestuur MRE, verte-
genwoordiger Nuenen Raadstafel 21, 
lid werkgeverscommissie, plaatsver-
vangend voorzitter commissie ruimte, 
samenleving en ABZ/ financiën. 

Met deze ervaringen op zak wil Erik 
hernieuwd leiding geven aan een ver-
sterkte fractie en daarmee bij voorkeur 
een rol van betekenis spelen in de 
nieuw te formeren coalitie.

Erik Groothoff is sinds 2010 als zelf-
standig ondernemer in Nederland 
werkzaam met een onderscheidende 
portefeuille van complementaire sport-
merken. Daaraan voorafgaand heeft hij 
meerdere leidinggevende posities be-
kleed bij aan sportmerken gerelateerde 
ondernemingen. 

Erik Groothoff lijsttrekker CDA-Nuenen  c.a.

Wethouder Pernot

Wethouder Pero

Sinterklaaskienen
Op maandag  6 november is er weer 
Sinterklaaskienen in Cafe/Zaal ‘Van 
Lieshout’ Dorpstraat 58 in Lieshout. 
Er zijn weer prachtige cadeaus te win-
nen. Aanvang 20.00 uur. De zaal gaat 
om 18.30 uur open. Graag tot 6 no-
vember in Cafe/Zaal ‘Van Lieshout’.

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

Sterke 
Jassen
4-daagse

Met veel 
nieuwe modellen.

Bovendien een
Luxe Rituals Giftset 

cadeau!
1 t/m 4 november

*Gratis parkeren

Sint Maarten tocht
Jong Nederland Gerwen houdt weer 
een Sint Maarten tocht en dit jaar zal 
deze tocht op dinsdag 14 november 
plaatsvinden. We lopen de tocht sa-
men met de kinderen die lid zijn van 
de vereniging. Maar ook kinderen die 
geen lid zijn, zijn van harte welkom om 
met ons mee te doen! Om 18.15 uur 
verzamelen we bij het Huysven: De 
Huikert 35, 5674 RG Nuenen. 
Hier zullen we om 18.30 uur vertrek-
ken. Met een eigen lampion loopt uw 
kind dan een ronde door Gerwen. Tij-
dens deze tocht zal het verhaal van 
Sint Maarten voorgelezen worden, 
waarna we rond 19.30 uur weer terug 
naar het Huysven lopen. Hier sluiten 
we gezamenlijk af bij het kampvuur 
waar warme chocolademelk met iets 
lekkers voor ons klaar zal staan. 
We hopen jullie op dinsdagavond 14 
november te zien!  
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DA Noordveld onderscheidt zich door de verkoop van steeds meer natuurlijke merken 

Drogist Adrien Coolen gaat voor groen
Door Caroline van Nes

 Gulle giften voor goede 
doelen bij afscheid Adri Geerts
Onlangs nam Adri Geerts als directievoorzitter afscheid van Rabobank 
Dommelstreek. Hiermee sluit hij een periode van ruim 25 jaar inspanning 
voor de coöperatieve bank af. In deze periode heeft Adri zich met name al-
tijd ingezet voor de maatschappelijke rol van de bank.

De afscheidsbijeenkomsten bij zijn 
vertrek heeft hij aangegrepen om dit 
maatschappelijke karakter nogmaals 
te benadrukken. De gewoonlijke atten-
ties heeft hij afgeslagen. In plaats daar-
van heeft hij de gasten verzocht een 
bijdrage te geven voor een drietal loka-
le organisaties die werken aan de 
kracht van de gemeenschap.
Op de druk bezochte bijeenkomsten 
waren vele bezoekers die zich gulle ge-
vers toonden. Een mooi bedrag werd 
bij elkaar gebracht. Iets waar Adri hen 
zeer dankbaar voor is.

Drie maatschappelijke organisaties
In elke gemeente waarin Rabobank 
Dommelstreek actief is, koos Adri één 
organisatie.
In Nuenen was dit de Stichting Voed-
selbank Nuenen. De Voedselbank 
helpt mensen die het (even) moeilijk 
hebben om in hun dagelijkse levensbe-
hoeften te voorzien.
In Geldrop koos hij de Stichting Sa-
men voor Geldrop-Mierlo. Deze stich-

ting koppelt ondernemers aan vereni-
gingen of andere maatschappelijke or-
ganisaties, zodat zij elkaar over en 
weer diensten kunnen bewijzen. Vele 
activiteiten met als mooi hoogtepunt 
de Maatschappelijke Beursvloer die 
onlangs voor de derde keer in Geldrop 
is gehouden.
Voor Heeze-Leende viel de keuze op 
de Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo 
en Heeze-Leende. Deze stichting biedt 
kansen aan jongeren om zich te ont-
wikkelen door een financieel extra zet-
je in de rug. Dit kan het verschil maken 
voor succesvolle participatie in sport 
en opleiding, met meer kansen op een 
carrière.

Overhandiging drie cheques
Op vrijdag 27 oktober heeft Adri 
Geerts drie mooie cheques van ieder 
€ 1.080,- overhandigd aan bestuursle-
den van de drie stichtingen. De over-
handiging vond plaats in het Ontmoe-
tingscentrum van Rabobank Dommel-
streek in Geldrop.

Overhandiging cheques van ieder € 1.080,- aan de bestuursleden Truus Houtepen (Voed-
selbank), Yvonne Kruizinga (Samen voor Geldrop-Mierlo) en Mark van Schaijk (Stichting 
Leergeld) door Adri Geerts, oud directievoorzitter Rabobank Dommelstreek.

“Al onze medewerkers zijn gediplo-
meerd drogist of assistent drogist”, be-
gint Adrien. “We volgen bijscholings-
cursussen en zijn daardoor in staat om 
elke klant advies op maat te geven. 
Wanneer een klant bijvoorbeeld een 
allergische huid heeft en verschillende 
dingen heeft geprobeerd, denken wij 
mee in praktische oplossingen. We ko-
men er vrijwel altijd uit, ik geloof dat 
artsen niet altijd blij met ons zijn, om-
dat we hen soms echt werk uit handen 
nemen.

Natuurlijke producten
Ik wil de mensen in Nuenen eigenlijk 
attenderen op de nieuwe drogisterij 
Noordveld. We hebben heel veel nieu-
we producten en nieuwe productgroe-
pen. Het hele assortiment is goed on-
der de loep genomen en we hebben 
ook van een aantal producten afscheid 
genomen.  We hebben heel bewust ge-

kozen voor groen, op allerlei gebied. 
Bijvoorbeeld in huidverzorging, heel 
veel nieuwe reformartikelen en ook de 
cosmetica is uitgebreid met vele na-
tuurlijke merken zoals Hauschka, Sans 
Soucis en Weleda. Ze zijn veel beter 
van kwaliteit en eigenlijk nauwelijks 
duurder dan reguliere producten.”

Wandeltochten
De grote betrokkenheid bij zijn klan-
ten, leidt ertoe dat hij tijdens het uit-
voeren van een van zijn grootste hob-
by’s, het maken van lange wandeltoch-
ten, een aantal van die klanten in 
overweging neemt. “Wij zijn altijd een 
familie geweest die veel wandelden. 
Sinds mijn zevende jaar heb ik eigenlijk 
al een spirituele inslag. Als gezin waren 
wij ook veel bezig met het geloof, maar 
jaren later ben ik daar echt wat mee 
gaan doen. Als ik klanten voor de toon-
bank krijg met bepaalde problemen, 

dan overweeg ik ze eigenlijk in mijn he-
le beleving. En dus ook als ik een lange 
looptocht maak. Ik probeer twee keer 
per jaar een langere looptocht te ma-
ken, in het voorjaar en in het najaar. Ik 
slaap onderweg overal, soms in een ho-
tel, soms bij mensen thuis, regel niks 
van tevoren want ik weet dat het altijd 
goed komt. Heerlijk om helemaal al-
leen te zijn met mijn gedachten.”

Thuisbrengservice
Het assortiment van DA Noordveld is 
zeer divers. Ook voor een uitgebreide 
collectie eye-love brillen kunt u te-
recht. Brillen voor afstand, leesbrillen 
en multifocale brillen, wanneer nodig 
krijgt u uitgebreid advies. Kappers-
kleuringen tegen een zeer lage prijs, 
wel honderd soorten losse kruiden en 
theesoorten, maar ook sieraden ver-
koopt Noordveld. En voor wie nog 
geen gaatjes in de oren heeft: vanaf zes 
jaar schiet men ook oorbellen in. Wan-
neer een product niet op voorraad is, is 
het binnen vierentwintig uur te bestel-
len. Bijzonder is dat DA Noordveld 
ook een thuisbrengservice heeft, voor 
klanten die niet in staat zijn om zelf 
naar de winkel te komen.
Adrien Coolen nodigt u van harte uit 
om een kijkje te komen nemen in de 
vernieuwde winkel. 

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Hij zit al bijna veertig jaar in het Kernkwartier en de concurrentie is hevig. 
Daarom moet drogisterij Noordveld steeds blijven vernieuwen en de klan-
ten verrassen. De klant weet tegenwoordig precies wat hij wil en waar het te 
halen is en als ondernemer zul je daar op in moeten spelen. Mensen vinden 
het steeds belangrijker dat de producten die ze gebruiken ‘groen’ zijn, dus 
DA drogist Noordveld heeft het assortiment van natuurlijke producten 
enorm uitgebreid. Adrien Coolen vertelt over het nieuwe assortiment, zijn 
betrokkenheid bij de klanten en zijn passie voor wandeltochten.

Langer Thuis. (T)huis op Maat!

De mogelijkheden met uw huis!
We worden allemaal steeds ouder en blijven ook langer in ons eigen huis wonen. 
Dit vergt meer van de hulpverlening van familie en mantelzorgers. Maar ook is 
er grote kans dat de woning aangepast moet worden. Te denken valt aan het in-
stalleren van een traplift, domotica of andere woningaanpassingen. Of mis-
schien is verhuizen naar een andere (kleinere) woning een goede oplossing.
 
Dit zijn dan alleen nog de praktische 
zaken maar vaak zit er een financiële 
kant aan het verhaal. Vragen over de 
overwaarde van de woning, de hypo-
theek, het pensioen.
Op dinsdag 7 november is er op het 
kantoor van Financieel Thuis, Park-
straat 15 a te Nuenen een inloop-
spreekuur van 19.00 - 21.00 uur. 

Robin Smith van SMITH Senioren 
Service beantwoordt graag uw vragen 
over de mogelijkheden langer thuis te 
blijven wonen en Nicole Sprenger, fi-
nancieel adviseur van Financieel Thuis 
helpt u graag met uw financiële vragen 
op het gebied van hypotheken, pen-
sioen en verzekeringen.
U bent van harte welkom!

Convenant Van Gogh Monumenten ondertekend

Diverse omroepen actief in Nuenen
Afgelopen maandag was het druk in Nuenen. Diverse omroepen waren druk 
doende een item te maken over de 39 Van Gogh Monumenten in Brabant 
waarvan er maar liefst 14 in Nuenen zijn. Op maandag 30 oktober kregen 
deze locaties namelijk een o�  ciële status als Van Gogh Monument. Negen 
gemeenten, drie erfgoedorganisaties, de Provincie Noord-Brabant en Stich-
ting Van Gogh Brabant ondertekenden het Convenant Van Gogh Monumen-
ten. Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties en 
beloven het erfgoed zo goed mogelijk te beschermen en te behouden voor 
de toekomst. 39 locaties in Brabant, terug te vinden op de website, gaan nu 
de boeken in als o�  ciële Van Gogh Monumenten. 

De ondertekening van het convenant 
is onderdeel van de meerjarenaanpak 
van de provincie waarmee Van Gogh 
blijvend als icoon aan Brabant verbon-
den wordt en die het verhaal van de 
schilder tastbaar en levend houdt. De 
partijen die het convenant onderte-
kenden, spreken zich uit als hoeders 
van de Van Gogh Monumenten en 
dragen hiermee bij aan de instandhou-
ding van het waardevolle erfgoed. 

De locaties in Nuenen:
•	 astorie	en	tuin
•	 Huis	 une	 ille
•	 Huis	 ardappeleters
•	 rotestantse	kerk
•	 Heilige	 lemenskerk
•	 int lemenskerk
•	 indmolen	de	 oosdonck
•	 erkhof	met	graf	 ader	 an	 ogh
•	 pwettense	watermolen
•	 oning	koster,	(locatie 	atelier	(niet	

meer bestaand)
•	 opulierenlaan
•	 e ershuisje
•	 oormalig	 aadhuis
•	 an	 ogh	monument	 rop

Nuenen veel op TV en radio
De omroepen zonden het nieuws over 
de 39 Van Gogh Monumenten nog net 
niet allemaal op hetzelfde moment uit: 
Goedemorgen Nederland van WNL, 
Radio 1 en Omroep Max. Het was een 
komen en gaan van cameraploegen. 
Goedemorgen Nederland maar ook 
Radio 1 zonden het rechtstreeks uit op 
maandag 30 oktober tussen 07.00 en 
10.00 uur in de ochtend. Enkele buurt-
genoten van het Van Goghkerkje wer-
den geïnterviewd door Omroep Max.

De Brabantse erfgoedlocaties waar Van 
Gogh heeft gewoond en gewerkt heb-
ben zich verenigd onder de naam Van 
Gogh Brabant. Met tentoonstellingen, 
educatieve programma’s en talentont-
wikkeling zetten zij zich in om de cul-
turele erfenis van Vincent van Gogh te 
behouden en levend te houden voor 
huidige en toekomstige generaties.
www.vangoghbrabant.com
@vangoghbrabant 
 

Heel Nuenen Bakt!!!!
(met de ovenschalen van Albert Heijn)

Vanaf maandag 6 november maakt u gedurende 4 weken 
kans om een gratis set met ovenschalen te winnen.

Hoe….? 
U kunt iedere week u favoriete recept voor een ovenschaal-
gerecht inleveren. Het lekkerste of origineelste gerecht 
wint de ovenschalenset.

Waar….? 
Lever u recept in bij de servicebalie aan de Albert Heijn 
Parkstraat in Nuenen (vergeet niet u naam en telefoonnum-
mer te vermelden).

En dan….? 
Het winnende gerecht wordt in de winkel klaar gemaakt. Zo 
kan de winnaar zijn gerecht laten proeven aan heel Nuenen.
(het zou leuk zijn als de winnaar dit gerecht samen met ons 
komt koken)

Het winnende gerecht kunt u komen 
proeven van 12.00 tot 17.00 uur op:  
Vrijdag 17 november
Vrijdag 24 november 
Vrijdag 1 december
Vrijdag 8 december 

Met vriendelijke groet,

Het winkelteam van 
Albert Heijn Parkstraat Nuenen

Lindehof in   
Lekker top tien
Restaurant De Lindehof uit Nuenen is 
op plek negen in de Lekker500 2018 
gekomen, één plaats hoger dan vorig 
jaar. Dat maakte restaurantgids Lekker 
maandag bekend. Tweesterrenchef 
Soenil Bahadoer van D e Lindehof 
brengt met zijn exotische gerechten 
uit de Surinaams-Franse keuken zijn 
gasten in vervoering, aldus de gids 
over de Nuenense chef-kok.

Donateursconcert 
Drumfanfare   
Jong Leven
Op zondag 5 november organiseert 
Drumfanfare Jong Leven een dona-
teursconcert om alle donateurs en 
sponsoren te bedanken voor hun � -
nanciële en materiële steun. 

Naast dat ze hun sponsoren en dona-
teurs willen bedanken, huldigen ze op 
deze dag Marie-José van Keulen, een 
gewaardeerd lid die door haar inzet en 
muzikale bijdrage een eervolle huldi-
ging meer dan verdiend heeft. Na de 
huldiging vindt er een receptie voor 
deze jubilaris plaats. Het gehele orkest 
staat onder leiding van Jos de Vos en 
zal op 5 november een gevarieerd pro-
gramma ten gehore brengen.

De aanvang van het concert is 14.00 
uur in gemeenschapshuis 'D'n Heuvel' 
te Gerwen. Toegang is gratis.  

Drumfanfare   

Op zondag 5 november organiseert 
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Wie wordt de nieuwe Jeugdprins(es)   
van de Dwèrsklippels?
Zaterdagmiddag 18 november beloofd een super gezellige en spannende 
feestmiddag te worden in Het Klooster. Want nadat er dan afscheid is geno-
men van Prinses Marjolein, Hofdame Roos en Adjudant Lars, die er een 
beestachtig carnaval 2017 van hebben gemaakt, is het tijd voor een super-
leuk spel: Ren je rot!

Dit is een soort quizspel dat vroeger op 
de televisie was. Jullie ouders weten 
het vast nog wel. Bij elke vraag zijn 3 
antwoorden mogelijk die in drie vak-
ken op de grond staan . Op het teken 
REN JE ROT…. mogen alle kinderen in 
de zaal zo snel mogelijk in één van de 
drie vakken gaan staan met het goede 
antwoord. Dus trommel al je vriendjes 
en vriendinnetjes op!
Tijdens het spel komen er al veel hints 
voorbij die verwijzen naar het nieuwe 
prinselijke gezelschap en de school 
waar zij vandaan komen. Dus het is 
ook nog eens heel erg spannend wie er 
onthult gaan worden!! Na de drie hints 
van vorige week, hierbij de volgende 
hints om je op weg te helpen:
4. De appel valt niet ver van de boom
5. Het is un eind van de bloemen naar 
de bomen
6. Rollen door het bos

Dus alle kinderen uit Nuenen, kom 
naar Het Klooster op zaterdagmiddag 
18 november van 14.30 tot 17.00 uur.

Wie wordt de nieuw Prins(es)     
in Nederwetten?
Op zaterdagavond 11 november zal tijdens het Prinsenbal bij CV De Wetters 
weer een nieuwe Prins(es) gepresenteerd worden. Er kan een fantastische prijs 
gewonnen worden als u raad wie de nieuwe Prins(es) is. Om iedereen te helpen 
geven we hierbij de laatste 2 aanwijzingen in de vorm van afbeeldingen die van 
toepassing zijn op de nieuwe Prins(es). In totaal zijn er nu 11 aanwijzingen gepu-
bliceerd. Aan u om de juiste naam erbij te zoeken. Laat het ons weten. Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis. Zie ook www.cvdewetters.nl

Roddels in ’t Narregat:  
Hedde gij da   
gezeet gehad (4)
Hoewel dit artikel altijd draait om de 
nieuwe hoogheid in spe van CV De 
Narre-Kappen willen we toch ook even 
stil staan bij het overlijden van Theo van 
Duppen. Afgelopen vrijdag is deze ver-
enigingsman puur sang door de oud 
prinsen begeleid naar zijn laatste rust-
plaats. Wat hebben de carnavalsvereni-
ging en natuurlijk de carnavalsvierders 
veel mooie momenten kunnen beleven 
aan de inzet en beleving van Theo. Be-
dankt voor alle mooie momenten, ge 
waart unne skone mens! 
Maar dan de nieuwe kartrekker van dit 
jaar? Het was paniek, want deze keer 
ging het niet om roddels, het was vette 
horror in ́ t Narregat. Ja, want tijdens de 
jaarlijkse Halloweentocht, die overigens 
weer prachtig in elkaar was gezet door 
D’n Dooien hoek, was het bijna raak! 
Menig raoier en verraoier zat behoorlijk 
op het vinkentouw. Gelukkig kon ‘de 
nieuwe’ de dans tijdig ontspringen…… 
Een vroegtijdige ontmaskering was dus 
niet aan de orde, maar even zweten was 
het wel. Dat hij/zij het spelletje behoor-
lijk door heeft, en geen uitdaging hem/
haar teveel is, houdt hij/zij ieder struik-
je en droog slootje nauwlettend in de 
gaten om nieuwsgierigen voortijdig te 
signaleren en op afstand te houden. 
Het is echt de bedoeling dit tot 25 no-
vember goed geheim te houden. Om 11 
over half 11  willen we daarom graag ie-
dereen uitnodigen om te kijken of ze het 
bij het rechte eind hadden. En natuurlijk 
voor de twijfelaars hier nog wat aanwij-
zingen. Dus, gao d’r vur! 

7) Het feest begint al wat eerder
8) Vette hap

Als reminder hier nog de aanwijzingen 
van afgelopen weken: 
1) Vandaag is rood
2) Het is geen losse flodder
3) ’t is nooit genoeg
4) Hij/zij maakt veel kilometers
5) hij/zij staat er niet alleen voor
6) wordt veel gewisseld

Wie wordt de nieuwe Prins(es)    
van de Raod?
Beste carnavals vrienden, het wordt steeds spannender en voor sommige 
fanatieke raoden maor fans steeds duidelijker. Wie o wie gaat er schuil ach-
ter de eerdere hints over de identiteit van onze nieuwe prins of prinses en 
hun gevolg? Sommigen denken het al te weten maar anderen tasten nog 
compleet in het duister… 

Iers sessiefestival in Nuenen
Zondag 5 november is de zevende editie van het Iers Sessiefestival. De plaatsen 
van handeling, te herkennen aan de banieren, zijn: Café Schafrath, Bar van Gogh, 
Café Ons Dorp, Café René, de Broeders Bar in ’t Klooster (allen rond het Park) en 
in de Weverkeshof aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan. Er komen groepjes 
muzikanten uit Groningen, Wageningen, Utrecht en Antwerpen om te spelen.

Bij deze Ierse sessies kan iedereen die 
een (of meer) tunes mee kan spelen 
aanschuiven en eventueel zelf een jig, 
reel of hornpipe inzet uit het Ierse re-
pertoire spelen. De Weverkeshof is 
weer de plek voor de slowsessie, voor 
de beginnende speler maar ook voor de 

liefhebber die vind dat de muziek ‘re-
laxed’ veel mooier klinkt. Voor degenen 
die zich hierop willen voorbereiden, 
staat op de site een lijstje met nummers 
die zéker gespeeld gaan worden.
In de cafés zal de zang verzorgd worden 
door een aantal rondtrekkende zangers 
(de  troubadours) die tussen de instru-
mentale nummers zullen inzetten. Ook 
zal het twintig man sterke koor Best 
Irish Singers een optreden verzorgen.
Het Jong Talent Podium is omgedoopt 
tot het Talent Podium, een goede gele-
genheid om een aantal verassende op-
tredens mee te maken van meest be-
ginnende artiesten. Zie ook:
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

Nieuw betaalgemak     
in de Brabantse bussen
Vanaf 1 november na 19.00 uur cashloos betalen en vanaf 1 december hele-
maal geen contant geld meer in alle Brabantse bussen.

Voor Brabant is nu het moment aange-
broken om volledig over te stappen 
naar cashloos betalen. Vanaf 1 decem-
ber kan nergens in Brabant meer met 
contant geld worden betaald in bus-
sen. Hiervoor in de plaats komen nieu-
we manieren om te betalen. Vanaf 1 
november kan er in alle bussen in Bra-
bant betaald worden met bankpas of 
creditcard. De provincie Noord-Bra-
bant, opdrachtgever voor het busver-
voer, is positief over deze nieuwe ont-
wikkeling. De voordelen van cashloos 
betalen zijn groot. Het is gemakkelij-
ker, sneller en veiliger. Om reizigers te 
laten wennen aan het cashloos betalen 
wordt het gefaseerd ingevoerd. 

Fasering
Vanaf 1 november kan er op de bus be-
taald worden met contant geld, met de 

OV-chipkaart én met pin (ook con-
tactloos) of smartphone. Na 19.00 uur 
kan er niet meer met contant geld be-
taald worden.

Vanaf 1 december 2017 kan er op de 
bus helemaal niet meer betaald wor-
den met contant geld. Reizigers reizen 
dan met een OV-chipkaart, betalen 
met pin (ook contactloos) of met 
smartphone.

Kaartje kopen in de bus
De vertrouwde kaartjes in de bus blij-
ven hetzelfde, reizigers kunnen zowel 
een dalurendagkaart als een ritkaart 
blijven kopen bij de buschauffeur. De-
ze tickets kunnen alleen niet meer met 
cash geld betaald worden. Het uiterlijk 
van de kaartjes verandert wel. De pa-
pieren reiskaartjes die de buschauffeur 

Hints Dwèrsdebuut
Het carnavalsseizoen komt steeds meer tot leven! De lokale media staan 
bol van hints vanuit alle verenigingen. Kroegen bereiden de eerste festivi-
teiten voor. Er wordt druk vergaderd door besturen, werkgroepen, heeeeel 
veel vrijwilligers en....aankomend Prins(ess)en en gezelschappen! Ook de 
voorbereidingen van het Dwèrsdebuut op 18 november zijn in volle gang. 
Op welke wijze zal de nieuwe Prins(es) met zijn/haar gevolg verschijnen? 
Spektakel wordt in ieder geval gegarandeerd!

Vorige week zijn de eerste drie hints 
verschenen. Vanaf deze week zullen al-
le hints ook op de facebookpagina van 
C.V. De Dwèrsklippels worden gepre-
senteerd, aangevuld met extra aanwij-
zingen die je kunnen helpen om de 
kartrekkers van carnaval 2018 te ra-
den. Heel veel succes met deze span-
nende zoektocht!

Hier  de volgende hints:
4. Vier keer draaien levert een door-

braak.
5.  Deze carnaval wordt tot in de punt-

jes voorbereid.
6.  Dit stel speelt de pannen van het 

dak.

Het carnavalsseizoen komt steeds meer tot leven! De lokale media staan 

Roddels in ’t Narregat:  

Hoewel dit artikel altijd draait om de 

Wie wordt de nieuw Prins(es)     

Ook op de Facebook pagina Raoden 
Maor worden de hints duidelijker en 
lijken de puzzelstukjes in elkaar te val-
len! De volgende cryptische aanwijzin-
gen zouden jullie weer een stuk op weg 
moeten helpen: 

4. het zijn echte dorpelingen
5. Soms gaan ze over zee
6. het is niet altijd halal

Kom je er niet uit maar ben je toch be-
nieuwd wie het is, dan ben je uiteraard 
van harte welkom op het prinsenbal op 
12 november in onze residentie res-
taurant Goesting. Vanaf 15.11 uur ne-
men we afscheid van Prins Röller en 
zijn adjudanten en om 19.11 uur  ont-
hullen we onze nieuwe kartrekker.
Succes met Raoden,   
volgende week gaan we verder…

Wie wordt de nieuwe Prins(es)    

Onafhankelijk
Als wij vroeger op weg naar de cam-
ping vanuit Frankrijk Spanje binnen-
reden, hoorde ik op de radio iets dat 
leek op Spaans maar het niet was. La-
ter begreep ik dat dat Catalaans was, 
met die diepe ‘l’-klank. Vrijdag riep Ca-
talonië  (iets groter dan België, iets 
minder inwoners dan Zwitserland) de 
onafhankelijkheid uit.
 Schotland, Beieren, Bretagne 
en Corsica staan ook te trappelen en 
als het aan de actiegroep Pacte des 
Cygnes ligt, moet het oude Hertog-
dom Brabant weer in ere worden her-
steld. Grote steden varen meer en 
meer een eigen koers.
 Aan de andere kant zijn er fu-
sies op lokaal niveau (wie wil Nue-
nen?). Allemaal bewegingen die de 
natuurlijke horizon van een mens vol-
gen. Ik ben eerder in België of Duits-
land dan in, pak ’m beet, Utrecht of 
Arnhem. Meer Europa, minder (Ne-
der)land, meer regio. 
 Mijn jongste dochter maakte 
zich tijdens dit onderwerp op het 
Jeugdjournaal vooral zorgen over het 
voortbestaan van Sinterklaas. Tja. Ei-
genlijk heeft ze wel gelijk.

Terzijde
Door Edwin Coolen

Ook Els en Jan kwamen op bezoek. Jan 
is onder de indruk van de organisatie: 
“Vanaf het eerste moment word je aan 
de hand genomen.” En van de inrich-
ting: “Wat is het geweldig ruim, mooi 
en licht”. Els: “Geen kleine kamers, 
geen ‘ziekenhuis’-sfeer; de nadruk ligt 
duidelijk op fijn wonen.”
Hans en zijn vader Jan lopen door de 
brede gang. “De sfeer is goed. De in-
richting is modern, maar wel zo dat ie-
dereen zich thuis voelt. De apparte-
menten zijn ruim en het is fijn dat 
huisdieren mee mogen.” Hans vindt 
het jammer dat zijn beide ouders niet 
in hetzelfde appartement kunnen wo-
nen. Zorgcoördinator Richard Dehne 
begrijpt de zorg van Hans en gaat met 
hem in gesprek.
Mensen met dementie huren bij Sa-
vant van Lenthof een volwaardige wo-
ning met zorg op maat. Verzorgenden 

Christine Wilde en Tjitske Urlings zijn 
twee nieuwe gezichten in het team: 
“Wij komen uit de wijkzorg. Vooral 
het doel om mensen zo lang mogelijk 
in contact te houden met hun ver-
trouwde leven, spreekt ons aan. Het is 
onze taak als zorgteam om samen met 
bewoners en familie te overleggen 
waar wij kunnen ondersteunen. En te 
begeleiden waar dat nodig is.” 
De 30 appartementen zijn vanaf 1 no-
vember beschikbaar voor de eerste be-
woners. Wilt u meer weten over dit 
nieuwe woonzorgcentrum in Nuenen 
of wilt u zich inschrijven voor een ei-
gen appartement? Meer informatie 
vindt u op www.savant-zorg.nl of bel: 
0492 - 572 000.

 Het nieuwe woonzorgcentrum Savant van Lenthof aan de Kerkstraat in Nuenen is ge-
opend voor de nieuwe bewoners. Het lint voor de ingang van het nieuwe complex werd op 
26 oktober doorgeknipt door wethouder Caroline van Brakel en Richard Dehne, zorgcoör-
dinator van Savant Zorg.

Veel belangstelling tijdens   
open huis Savant van Lenthof
Het was druk bij Savant van Lenthof, een nieuw woonzorgcentrum van de 
zorgaanbieder Savant Zorg in het dorpshart van Nuenen. Op 26 oktober 
werd dit nieuwe complex o�  cieel geopend. De daaropvolgende open huis-
dagen op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober werden door zo’n 1.000 geïnte-
resseerden bezocht. Onder het genot van live pianomuziek hadden de 
bezoekers alle ruimte om te vragen, kijken en ontdekken.

afstempelt, worden vervangen door 
een geprint ticket dat als vervoerbe-
wijs geldig is.

Toch nog contant betalen?
Uiteraard kunnen bij de OV-service-
winkel van Hermes op station Eindho-
ven en bij Mobility Point op Eindho-
ven Airport nog papieren kaartjes 
worden gekocht en contant betaald 
worden. Uiterlijk 1 december worden 
er diverse verkooppunten in de regio 
toegevoegd waar reizigers contant een 
dalurendagkaart kunnen kopen.

Wie wordt de nieuwe Jeugdprins(es)   



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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 

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 44

Kruiswoord

Horizontaal: 1 deel v.e. boek 6 opleiding 11 kilobyte 12 bevolking 14 megabyte 
16 deel van Engeland 18 dik boek 19 kweker 21 dolle woede 22 babysit 
24 lichtpaars 25 sluis 26 trekgat 27 aanwijzend vnw. 29 muziekzender (afk.) 
30 inkeping 32 dopheide 34 en dergelijke 35 Technische Universiteit 
37 reinigingsmiddel 40 dun papier 44 Noord-Europeaan 46 deel v.e. trui 
47 voorzaal 48 draagzak 50 guitig 52 nummer 54 elektrische eenheid 
55 hete waterdamp 57 ribbenstoot 58 spijkerstof 59 nummer 60 vast ritme 
63 ad acta 64 ervaren leidsman 65 Europese taal.

Verticaal: 1 Amerikaanse president 2 onderhuids vet 3 afzonderlijk 4 a priori 
5 tropisch visje 6 voorgerecht 7 motorraces 8 voorzetsel 9 part 10 muggenlarve 
11 schildergerei 13 deel v.d. mond 15 heel goed! 17 Limburgse klei 
20 hoofdstad van Peru 22 bejaard 23 Engelse titel 26 bordeauxwijn 
28 opschrift v.e. boek 31 vervalst 33 overwinningsbeker 36 circusartiest 
37 eten 38 tot heden 39 sleepboot 40 aantrekkelijkheid 41 moerasvogel 
42 Engelse kostschool 43 longziekte 45 noodsignaal 49 schuilnaam 
51 centrale deel 53 doortochtgeld 54 slepende ruzie 56 in gezelschap van 
58 groet 61 Japans bordspel 62 annexus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

C O G N A C O M H A A L

H N O O R A U L A T

A A R D G A S P O L E N T A

A L A A E C O S B O B

S P A R S L A N K S O F A

T D E L T A D A V I D K

C E O P A N

S C H A O S S O L D IJ D

T R U T T O C H T S L E E

O E R P U S A M I N N

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

P U I E R E N I G N

E S K I M O G L O S S Y

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

Oplossingen wk 43
E M P O P P E N O T A B

T N E T O N A L E F O J

S R E D N A M E I P I E

I V I R R E R F M E P T

P U K B E K T A I L L E

M R M R L T R T T I O K

R E E E A K N R A T M E

M N B W K A A E T E P N

E U N A T N L F I R H G

J H A S C N A F E P E E

O K I E V I O O L A I L

E D E L E N K O P K D D

M I E R E N H O O P

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.

AANDRIFT
AFNOKKEN
AIGRETTE
AZALEA
BIZAR
CEMENT
CHAPITER
GELDGEBREK
GEMAK
HEMELPOORT
HITWEEK
JAMPOT
JETLAG
MIDDEN
OEFENEN
PROCES
ROKJAS
ROZET
TANTE
TRIPLEX
VENUS
VERFROL
VERTALING
VREDIG
VRUCHT
WESTEN
ZAAIEN

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

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:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 9 7 1
5

6 4
2 8 1 9

9 3
5 3 2 4

5 7 3
7 3 4 1 5 8
8 1

week 42, Dhr. W. van Hooff, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

PEDICURE Alta Grace 
Ik kom ook bij u thuis! (ook 
in de avonduren). Marieke: 
06- 50 57 11 83.

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

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

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.

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

Stichting LEVgroep Nuenen 
AFD. VLUCHTELINGEN-
WERK zoekt vrijwilligers om 
als taalmaatje de vluchtelin-
gen tijdens hun inburgering 
te ondersteunen bij het oe-
fenen van de Nederlandse 
taal. Tijdsinvestering: 2 maal 
1 uur per week. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep. Berg 
22c. Tel. 040-2831675. ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

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

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

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

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

STIHL, STERK WERK

JOS MARTENS EN ZN. B.V.
Ginderdoor 55  • 5738 AB Mariahout
0499 423131 • www.josmartens.nl

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand november
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

Sportpark Wettenseind, Wettenseind EMK

 Elke tweede zondag v.d. maand 
m.u.v. november

14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 

Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

t/m 10 november
expositie ‘Verbeelding’
tijdens openingsuren

bibliotheek Dommeldal in Nuenen

t/m 31 december
10.00-17.00 uur Fototentoonstelling ‘Nu in 

Toen: boeren-interieurs’
Vincentre, Berg Nuenen

Donderdag 2 november
9.30 uur Computercafé: 

PC indelen en geordend houden
Bibliotheek Dommeldal, Nuenen

14.00-16.00 uur Kienen. Jo van Dijkhof

Donderdag 2 november
10.00-12.00 uur Lezing ‘Detox en ontgiften’ 

Bio-Kracht, Parkstraat 3F

Donderdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering. Aansluitend een 

tocht met licht naar het kerkhof. 
H. Clemenskerk Gerwen

Donderdag 2 november 
20.00-21.00 uur Vragenuurtje peuterspeel-

zaal ’t Kwetternest
Brede school De dassenburcht.
Jacobcatsstraat 1-3 Nuenen

Vrijdag 3 november
09.30 - 16.00 Aroma Touch Massage Dag
Instituut Zilverschoon - Berg 51 Nuenen

Reserveren Noodzakelijk

Vrijdag 3 november
10.30 uur Presentatie ’Vallen’

Jo van Dijkhof

Vrijdag 3 november
20.00-22.00 uur Agglomeratie 

tentoonstelling van VV De Bastaarden
kantine HSCN, Lissevoort 6 te Nuenen

Vrijdag 3 november 
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij RKVV Nederwetten

in het Piet Renders paviljoen

Vrijdag 3 november
21.00 uur In gesprek met de PvdA 

café Schafrath

Zaterdag 4 november
09.00 uur IVN Natuurwerkdag

Meer info: knotgroep.ivnnuenen@gmail.com

Zaterdag 4 november
10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontroles 

van VVN afdeling Nuenen. 
Winkelcentrum Parkhof

Zaterdag 4 november
10.00-20.00 uur Agglomeratie 

tentoonstelling van VV De Bastaarden
kantine HSCN, Lissevoort 6 te Nuenen

Zaterdag 4 november 
13.30-16.30 uur

Elk half uur rondleiding in Salon Nune Ville, 
Berg 24 Nuenen.

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 4 november
18.30 uur De vierde editie van 

Heedoedemee

Zaterdag 4 november
20.00 uur Allerzielenconcert

H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 4 november 
20.30 uur Gala dinner show John de Bever, 

Collse Hoeve aan Collse Hoefdijk 24

Zaterdag 4 en zondag 5 november 
11.00-17.00 uur Expositie Fotoclub 

KNIPOOG uit Nuenen
Het Kwetternest, Gebouw de Hongerman, 

Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen

Zaterdag 4 en zondag 5 november 
13.30-17.00 Expositie ‘Gouden Eeuw 2.0’
‘De Verbindende Factor’, Wettenseind 4 in 

Nuenen

Zaterdag 4 en zondag 5 november 
11.00-17.00 uur Expositie Atelier Riki
Rutger van den Broeckelaan 1, Nuenen

Zondag 5 november 
Het Iers Sessie Festival Nuenen

Centrum Nuenen en Weverkeshof

Zondag 5 november
10.00-16.00 uur Agglomeratie 

tentoonstelling van VV De Bastaarden
kantine HSCN, Lissevoort 6 te Nuenen

Zondag 5 november
12.00-17.00 uur Feestelijke opening 

SHE Art Gallery
De Huufkes 34 Nuenen

Zondag 5 november
14.00-17.00 uur Expositie 

‘Indigenous People’
Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a, Nuenen

Zondag 5 november
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 6 november
20.00 uur Sinterklaaskienen. Cafe/Zaal 
‘Van Lieshout’ Dorpstraat 58 Lieshout

20.00 uur Uniek dubbelconcert 
in Het Klooster, Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Donderdag 2 november 19.00 uur: Ge-
bedsdienst, gelegenheidskoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zaterdag 4 november 18.30 uur: Geen 
viering, wel in Gerwen.
Zondag 5 november 11.00 uur: Vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
gangers de heren Paul Jacobs en Toon 
Jansen.

Misintenties
Zondag 5 november 11.00 uur: Jan van 
Deurzen; Joop Sterenborg; Jo Relou - 
van Happen; Jeanni van Lierop - van 
Eijk; Willy Spaanjaars; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen; Jan de Haas en 
Adrianus Schenkels; Antoon en Fran-
cien van der Linden - Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Jan en Drieka de 
Louw - van Happen; Geert Haex; Theo 
Saris; Tiny van Grotel en Lies van Gro-
tel -Verberne; Jo Jegerings; Ben van 
Rooij; Marietje de Vries - Klomp; Riet 
van Rooy - van Teeffelen; Henk van 
Rooswinkel (namens de buurt Linden-
laan); overleden ouders Teunissen - 
Rooijakkers; ouders Noud en Tonnie 
de Rooij - Vervoort; Dorthy de Rooij en 
Willy van Neerven; Tinus van Gils 
(vanwege verjaardag); Leo Verhappen 
en overleden familie Verhappen-Aarts.

Mededelingen
Aanstaande zaterdag 4 november ver-
valt de dienst hier in de H. Clemens-
kerk in verband met het Allerzielen-
concert onder leiding van Tom Suters. 
De zaterdagse viering vindt nu plaats 
in de St. Clemenskerk in Gerwen om 
18.30 uur.

De opbrengst van de collecte voor 
Missio bedraagt € 387,17.
De opbrengst van de collecte voor Tu-
curú bedraagt € 276,81.
Alle gulle gevers hartelijk dank!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Donderdag 2 november 19.00 uur: Ge-
bedsdienst, avondwakekoor, voorgan-
gers werkgroepleden.
Zondag 5 november 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Donderdag 2 november 19.00 uur: 
Cissy Rooijakkers.
Zondag 5 november 9.30 uur: Willem 
Renders en Wilhelmina Renders-De 
Louw; Annie Renders - Van der Heij-

den; Overleden ouders Renders-Bek-
kers en hun overleden kinderen; Liny 
Renders-Schellen.

Mededelingen
Op 2 november is er in onze kerk om 
19.00 uur een Allerzielenviering met 
medewerking van het Avondwake-
koor.
Na de viering kunt u op het kerkhof 
lichtjes plaatsen bij het graf of urn van 
uw dierbare overledenen.

In onze kerk zijn er op 22 oktober 2 
collectes geweest t.b.v. Missio en Tu-
curú Deze collectes hebben tezamen 
een bedrag van € 158,50 opgebracht.
Alle gulle gevers, heel hartelijk dank! 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Donderdag 2 november 19.00 uur: Ge-
bedsdienst met parochiekoor, werk-
groep Avondwake, voorganger pasto-
raal werker M. Feuth.
Zaterdag 4 november 18.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 5 november 11.00 uur viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker M. 
Feuth.

Misintenties
Donderdag 2 november 19.00 uur: 
Overleden ouders en familie v.d. Hurk 
- Hoeks.
Zaterdag 4 november 18.30 uur: Riet 
van Rooy - van Teeffelen. 
Zondag 5 november 11.00 uur: Theo 
van Duppen; Gerda Rooijakkers - van 
den Acker;  Antonius en Francisca de 
Groof - Vogels en Martine de Groot.

Mededelingen
Aansluitend op de Allerzielenviering 
op 2 november is er een tocht met licht 
naar ons kerkhof waarbij wij u van har-
te uitnodigen mee te lopen. Op het 
kerkhof plaatsen we de lichtjes bij het 
graf, de urn of de naam van uw dierba-
re overledenen. Hebt u geen graf of 
urn en u wilt graag een kaarsje plaat-
sen bij de naam, dan vragen wij u om 
deze uiterlijk dinsdag 31 oktober aan 
ons door te geven via  mailadres ellyde-
groof@gmail.com.

De opbrengst van de collecte voor 
Missio was € 117,66.
De opbrengst van de collecte voor Tu-
curú was € 1755,80.
Allen hartelijk dank voor uw gulle gift.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 5 november. Voorganger: D.J. 
Bierenbroodspot. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. Om 16.0 uur 
is er een Kind-op-schootviering voor 
kinderen tussen 2 en 7 jaar en hun 
(groot-)ouders. De collecte is voor Kerk 
in Actie, de najaarszendingsweek. Elke 
donderdag bent u welkom in het Open 
Huis voor ontmoeting bij een kop kof-
fie of thee. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. Voor andere activiteiten: zie on-
ze website onder ‘Agenda’.

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 2 november. Allerzielen. 
10.30 uur H. Mis van Requiem (2); 
aansluitend Requiem (3); 18.30 uur ge-
zongen H. Mis van Requiem (1). 
Vrijdag 3 november. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 Lof; 18.30 H. Mis, vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van H. Hubertus, bisschop 
en belijder; na de Mis zegening van het 
Hubertusbrood. 
Zaterdag 4 november. Eerste zaterdag 
van de maand. 8.30 uur H. Mis, votief-
mis van het Onbevlekt Hart van Ma-
ria; gedachtenis van H. Carolus Borro-
meus, bisschop en belijder; gedachte-
nis H. Vitalis en Agricola, martelaren. 
Daarna uitstelling tot 12.30 uur. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 5 nov. 22ste Zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 6 nov. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 7 nov. 18.30 uur H. Mis, H. 
Willibrordus, patroon van Nederland. 
Woensdag 8 november. 7.15 H. Mis, 
gedachtenis van de vier heilige ge-
kroonde martelaren. 
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 en op 
YouTube.

Kienen in Scarabee
Mededeling van de Vrouwenvereniging 
Nuenen-Gerwen: d insdag 7 november 
kienen in wijkcentrum Scarabee Man-
telmeeuwlaan 10. Aanvang: 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Vier  generaties
Op 30 september is Hannah geboren. Hierdoor zijn er 4 generaties binnen 
de familie: Overgrootmoeder Zus Wernaart woonachtig in Nuenen 84 jaar, 
oma Marian v.d. Heijden-Wernaart woonachtig in Beek en Donk 60 jaar, ma-
ma van Hannah is Inge van der Heijden woonachtig in Rosmalen 30 jaar. 

Zachtjes, heel zachtjes ben je van ons weggegleden,
stilletjes, heel stilletjes heb je jouw strijd gestreden.
Dag na dag heb je van ons afscheid genomen.
Meer en meer leefde je in vreemde dromen. Ik ben gestopt met biljarten. 
Nu zijn die dromen voorbij, en ben je weer vrij Ik had geen Keu’s
 

We nemen afscheid van, 
 Janus van der Vleuten

overleden op 74-jarige leeftijd
 echtgenote van 

 
Corry van der Vleuten- Bevers

 * Sint-Oedenrode, 2 februari 1943 † Best, 31 oktober 2017
  (verpleeghuis de Kanidas)
  
Correspondentieadres: 
Marijkestraat 15, 5671 HK Nuenen 
 
De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 4  november om 12.00 uur 
in de nieuwe Sint Clemeskerk, Heuvel 17 te Gerwen. 
U bent van harte welkom. 
 Janus ligt thuis opgebaard u kunt persoonlijk afscheid komen 
nemen op woensdag, donderdag, vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur 
en 19.00 en 21.00 uur. 

 Namens zijn echtgenote Corry, 
Kinderen en kleinkinderen
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 Bij de prijsuitreiking van de Rabobank 
Clubkas bleek dat 61 stemmen zijn uit-
gebracht op Badminton Club Lies-
hout. Omdat één stem € 4,47 waard 
bleek te zijn (€ 100.000,- gedeeld door 
het totaal aantal uitgebrachte stem-
men) heeft Badminton Club Lieshout 
ter plekke een cheque voor maar liefst 
€ 272,67 in ontvangst genomen.

Programma
Zondag 5 november, 10.00 uur: BC 
Tilburg-U15 - BCL-U15. 
Zondag 5 november, 10.15 uur: BC 
Kerkdriel-H1 - BCL-H1. ‘Skispringer’ Wilco van de Bosch

Het mix team  
t/m 17 jaar van 
TV W ettenseind i s 
najaarskampioen 
Na een spannende zondag hebben 
zij met 4-1 winst ongeslagen het 
kampioenschap behaald.
Vooral plezier en een relaxte instel-
ling heeft ze erg geholpen.

Vlnr. Thijs van de Wetering, Evi Jacobs, 
Rick Pessers, Lieke Engelen en Pim van der 
Meijden

Gratis tennissen tot eind 2017 
bij  TV Wettenseind
Tennisvereniging Wettenseind (TVW) blijft zich ontwikkelen en organiseert 
veel voor de leden. Ook dit jaar willen ze nog meer mensen uit de omgeving 
stimuleren om lid te worden van de gezellige vereniging. Daarom is er ook 
in 2017 een eindejaarsaanbieding. 

Hans van de Reek winnaar 3e ronde
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag was het weer rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen. 
Ook deze 3de editie had de organisatie niet te klagen over de opkomst en 
met de bezetting van tien wedstrijdtafels werd er ook deze week weer fel ge-
streden voor de overwinning. Ondanks de niet al te hoge score was het wed-
strijdverloop tot het laatste moment spannend.

In het eerste gedeelte van de wedstrijd 
trok men al meteen volop ten strijde om 
de zo benodigde wedstrijd punten bij el-
kaar te spelen. Het was bij het opmaken 
van de score voor de pauze Hans van de 
Reek die in zijn eigen rustige stijl 76 
punten bij elkaar wist te spelen en de 
leiding nam voor de sterk spelende Ray 
van de Sande met 63 punten, en dat on-
danks de solo dertien van Toine Raaij-
makers. Na de pauze en met een nieuwe 
wedstrijd indeling werd er nog feller ge-
streden voor ieder punt. Vooral bij tafel 
drie was de spanning te snijden met 
driemaal een open misere, maar ook dit 
was niet goed genoeg om zich in de 
strijd voor de eerste prijzen te kunnen 
mengen. Ondanks hevig verzet tot het 
laatst van Willie van den Heuvel en Har-
rie Maertens. Het was toch uiteindelijk 
de leider van het eerste gedeelte Hans 
van de Reek die met de eer als winnaar 
van zowel het rikken als de loterij aan de 
haal ging. Het was weer een zeer ge-
slaagde avond en zeker de moeite waard 
voor de prijswinnaar om te laten zien 

dat het geen eendaags vlieg is. De 
hoofdprijs van de loterij een waardebon 
was een prooi voor Hans van de Reek.

Uitslag vrijdag 27 oktober
1 Hans van de Reek  76 punten
2 Willie van den Heuvel   66 punten
3 Ray van de Sande  63 punten
4 Harrie Maertens  55 punten
5 Gerard van Oirsouw  54 punten
6 Jan Bertelink  53 punten
7 Toine Raaijmakers  52 punten
8 Ria Hurkmans  50 punten
9 Geert Bons   50 punten
10 Bennie de Louw  49 punten 

Vrijdag 3 november is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen, aanvang 20.15 uur. O ok 
dan is weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen, zowel leden als niet 
leden, ervaren of onervaren, alle rik-
kers zijn weer van harte welkom.
Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor info 
bellen naar 06-10289797 of 06-
40320419.

TV de Lissevoort weer voor 
één dag in Oktoberfest-sfeer
TV de Lissevoort organiseerde afgelopen zaterdag voor de derde keer het 
Oktoberfest toernooi. Een ‘supertoll’ eendagsdubbeltoernooi voor Lisse-
voortleden waarbij tennis gecombineerd wordt met gezelligheid, eten, 
drinken und ein schönes Fest natürlich!

Z&PV Nuenen Heren 1   
nog niet goed genoeg
Afgelopen zaterdag verloor het eerste heren team van Nuenen al weer voor 
de derde keer dit seizoen. Er moet nog het nodige gebeuren wil de prestatie 
van afgelopen jaren enigszins geëvenaard worden in de Nuenense waterpo-
lo gelederen.

Drie weken geleden verloor Nuenen 
nipt van de Treffers in Rosmalen. Dit-
maal was Zeester Meerval uit Uden de 
betere ploeg in Eindhoven. Ondanks 
dat Zeester al snel in de wedstrijd op 
voorsprong kwam waren er toch vol-
doende mogelijkheden om de winst in 
Eindhoven te houden. Na deze snelle 
achterstand had Nuenen het betere 
van het spel en halverwege de wed-
strijd was de tussenstand 4-3. De twee-
de helft begon heel onfortuinlijk voor 

Nuenen. Iedereen in het zwembad zag 
uitblinker Danny Raaijmakers de 5-3 
scoren. Behalve beide scheidsrechters. 
Zeester scoorde vervolgens wel, Nue-
nen kwam er niet meer aan te pas en 
met 6 doelpunten werd Pablo van de 
Broek de man van de wedstrijd. De 
eindstand van 5-8 spreekt boekdelen. 
De Nuenense mannen moeten bij 
zichzelf goed te rade gaan hoe ervoor 
te zorgen dat de neergaande lijn door-
broken wordt.

De 5-3 van Danny Raaijmakers werd niet geteld. 

Meia Maathuis, Cindy Kuiten, Laura van de Molengraft en Katja Moors

Tegenspelen 2* 
Zoals ik in de vorige column al heb gezegd is tegenspelen moeilijk en is het heel belangrijk om afspra-
ken te maken met je partner. We hebben het al gehad over uitkomstafspraken zoals ‘hoogste van een 
serie’ en ‘kleintje belooft plaatje’. Verder zijn bekende uitspraken:
 •  tweede man laag
 • derde man doet wat hij kan
Als je tweede man bent (de eerste tegenspeler die aan de beurt is), leg je meestal laag; je partner komt 
nog aan de beurt. Zo maak je het de leider lastig te beoordelen welke kaart hij moet spelen.
Als je derde man bent heeft jouw partner als eerste een kaart gespeeld. Je moet ervoor zorgen dat de 
vierde man de slag niet heel goedkoop kan maken en je wilt ook zo mogelijk een slag voor je partner 
ontwikkelen.
Zoals bij alle regels zijn ook hierbij uitzonderingen:
 • als de eerste man (leider of dummy) een honneur voorspeelt, leg je als tweede man niet 
  automatisch laag, maar dek je meestal: ‘honneur op honneur’.
 • ‘derde man doet wat hij kan’ geldt als partner een kleintje voorspeelt. Hij belooft een plaatje 
  en hoopt dat jij ook een plaatje hebt en op die manier zijn plaatje ontwikkeld wordt.

Partner komt met 3 uit en op tafel ligt 1064. De leider laat  4 bijspelen. Welke kaart speel je bij van:
 1.  H52  2.  VB2  3.  B972 4.  VB98 5.  A985
 
Antwoorden:
1. De Heer. Dat vind je misschien jammer omdat die gepakt wordt met de Aas, maar het ontwikkelt de 
Vrouw van partner. Als je de 5 speelt, haalt de leider de slag met de 8 en bewaart hij zijn aas.
2. De Boer. In de derde hand speel je van een serie de laagste! Afspreken met je partner! Stel dat je 
partner uitkwam van H763 en hij ziet nu dat jouw Boer door de leider wordt genomen met de Aas, dan 
weet hij dat jij de Vrouw hebt. Anders had de leider de slag met de Vrouw gepakt.
3. De 9. Omdat de 10 op tafel ligt, is de 9 nu net zo hoog als de Boer en speel je de laagste van je serie.
4. De 8. Als de leider de 8 met de Aas moet nemen, weet je partner precies welke kaarten jij hebt.
5. De Aas. Gewoon derde man doet wat hij kan.

SIGNALEREN
Het tegenspelen wordt makkelijker en interessanter als je gaat signaleren. Er zijn veel verschillende 
soorten signalen: hoog is aanmoedigend is de makkelijkste, maar je mag ook afspreken met je partner 
dat laag, even of oneven aanmoedigend is. Die afspraken moet je wel aan de tegenpartij kenbaar ma-
ken. Signalen die niet mogen zijn: schoppen onder tafel, kuchen of aan je bril tikken.

Je partner komt uit met A. Welke kaart speel je bij: 1.  V72 2.  72 3.  974 
Je partner komt uit met H. Welke kaart speel je bij: 4.  B83 5.  83 6.  A2

Antwoorden:
1. De 7: aanmoedigend. Je gaat ervan uit dat partner de Heer heeft en je wilt dat hij verder gaat.
2. De 2 als het een SA contract is. De 7 bij een troefcontract omdat je een aftroever wilt. Een hoge kaart 
belooft dus óf de Vrouw óf een doubleton.
3. de 4: afwijzend. 
4. de 8: aanmoedigend. Je gaat er van uit dat je partner ook de Vrouw heeft.
5. de 3 bij SA. De 8 in een troefcontract. Partner kan je niet meteen een introever geven, maar als hij op 
tijd aan slag komt, speelt hij de Vrouw en geeft hij je alsnog je introever.
6. de Aas. Dat is niet zonde. Als je de 2 speelt, zit de Aas later in de weg: blokkade. Gooi de Aas over de 
Heer en speel meteen terug. In een troefcontract maakt je partner de Vrouw en geeft je een introever. 
In een SA contract heeft hij een serie van drie en kan hij meteen verdergaan.

LET OP. Verschil tussen eerste man en derde man
 • De eerste man speelt de hoogste van een serie, de derde man de laagste
 • Bij de eerste man belooft een kleintje een plaatje, bij de derde man is kleintje afwijzend

De Nuenense NBB bridgeclubs en KBO bridge bieden momenteel aan 18 ‘thuisbridgers’ de gelegenheid 
om hun spelniveau op te krikken en op te frissen. Interesse voor een eventuele herhaling? Mail dan: 
jvanheijningen@onsnet.nu  * Noortje van den Broek.

VAN THUISBRIDGER 
NAAR RECREATIEF CLUBBRIDGER

Zwemmen

Rikken

Badminton

Tennis
Het paviljoen werd omgetoverd tot 
een ware Bierstube. Alle 132 deelne-
mers werden gedurende de dag gefê-
teerd volgens Duitse gebruiken. De ge-
zellige tennisdag werd afgesloten met 
een Duits diner aan de welbekende 
lange tafels. 
Na het eten was het tijd voor de prijs-
uitreiking, waarna de voorzitter de 
Dirndles Laura, Meia, Cindy en Katja 
uitvoerig bedankte voor de perfecte 
organisatie en hun geweldige enthou-
siasme bij dit derde Oktoberfest. Voor 
de gezelligheid in de vereniging zijn 
deze evenementen van het grootste 
belang. Volgend jaar zal dit zeker weer 
een vervolg gaan krijgen. Plezier in, 
met en na tennis moet voorop staan en 
dat krijgt mede vorm in dit soort  eve-
nementen.
DJ Loeca en de Nünentaler Schürzenjä-
ger hebben er mede voor gezorgd dat het 
feest nog tot de late uurtjes doorging. 
Kortom het was weer een topfeest!!

Als je nu lid wordt, speel je tot eind 
2017 gratis bij de club. Voor heel 2018 
betalen senioren slechts 135 euro con-
tributie, junioren van 8 t/m 17 jaar 80 
euro en junioren die op 1 januari 2018 
jonger zijn dan 8 jaar 50 euro. 

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

sen bij TVW
•	 Je	wordt	per	direct	lid	
•	 Je	kunt	deelnemen	aan	alle	acti i

teiten bij TVW, zoals toernooien, 
toss-avonden, training, (jeugd)eve-
nementen, etc.

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

Als je gebruik wilt maken van dit mooie 
aanbod stuur dan zo snel mogelijk een 
email naar info@tvwettenseind.nl met 
als onderwerp ‘2018 lidmaatschap’. 
Voor meer informatie over de vereni-
ging bezoek website www.tvwet-
tenseind.nl of Facebook-pagina @Ten-
nisVerenigingWettenseind. We hopen 
je binnenkort te verwelkomen op ons 
mooie park. 

Feest 45-jarig bestaan BCL
 
Afgelopen vrijdag heeft Badminton Club Lieshout gevierd dat de vereni-
ging 45 jaar bestaat. Een zeer geslaagd lustrumfeest in Oktoberfest-stijl met 
bijbehorende activiteiten. Bij deze viering was ook één lid van het allereer-
ste uur aanwezig: Marianne Arends, een van de medeoprichters van de 
vereniging en nog immer spelend lid. Ook is zij, als beheerder van de club-
shirts, nog als vrijwilliger actief voor de vereniging.
 

 Uniek dubbelconcert 
in Het Klooster 
Op maandagavond 6 november komen 
Popkoor Prestige Eindhoven en a ca-
pella groep Multi(f )vocaal samen voor 
een uniek dubbelconcert. In de thea-
terzaal van Het Klooster in Nuenen 
worden de nieuwste hits afgewisseld 
met muziekstukken uit de opera en de 
jaren ’30 en ’40. Het dubbelconcert be-
gint om 20.00 uur en tickets zijn € 7,50.
Popkoor Prestige is een 80 personen 
tellend koor dat de nieuwste Top40 
hits zingt. Prachtige ballads en swin-
gende nummers worden 5-stemmig 
gezongen, onder begeleiding van de 
live band. Multi(f )vocaal’ is een groep 
die 4-stemmig a capella zingt. De 
groep van 8 vrouwen beschikt over een 
bijzonder repertoire van door Loekie 
Ruissen bewerkte muziekstukken. Een 
lied uit een opera, een swingend num-
mer uit de jaren ‘30 en ’40, iets van 
Paul Simon of Sinead O’Connor. Wat 
ze ook brengt: Multi(f )vocaal gaat al-
tijd voor een enthousiaste perfor-
mance.
Voor het optreden is door Mulit(f )vo-
caal voor uiteenlopende nummers ge-
kozen; swingende songs die de tijden 
van de Andrews Sisters doen herleven 
zoals The Bugle Boy, Dont sit under 
the apple tree en When I take my sugar 
to tea; enkele mooie ballads waaronder 
We will rest a while uit de opera 
Treemonisha van Scott Joplin; naast de 
serieuzere ballad worden ook humo-
ristische songs gebracht zoals bijvoor-
beeld The Goslings van the Kings Sin-
gers en nummers waar je gewoon blij 
van wordt waaronder Feelin groovy 
van Simon and Garfunkel. 

Ga voor tickets naar: https://www.
popkoorprestige.nl/dubbelconcert-
popkoor-prestige-eindhoven-en-mul-
tifvocaal-op-6-november-2017.
www.popkoorprestige.nl 
www.multifvocaal.nl 
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 4 november
RKSV N VE1 - Braakhuizen VE1  . 16.15
RKSV Nuenen VE2 - Gestel VE1  16.15
Zondag 5 november
OSS’20 - Nuenen 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen VR1 - SVO Fort.’54 VR1  14.30
Baronie 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . 11.30
Nuenen 3 - Braakhuizen 2  . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - ST DOSL St. VR1 . 12.00
Nuenen 4 - Zwaluw VFC 2  . . . . 12.00
EMK 3 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . 11.00
Bladella 3 - Nuenen 6  . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - Acht 5  . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 8 - Woenselse Boys 4  . 14.30
EFC 6 - Nuenen 9  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Unitas’59 10 - Nuenen 10  . . . . . 12.00
EMK 5 - Nuenen 11  . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 12 - HSE 4  . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 13 - Pusphaira 8  . . . . . . 14.30

EMK NUENEN
Vrijdag 3 november 
Brabantia 11 - EMK 2 (zaal)  . . . . 22.00
Zaterdag 4 november 
EMK VE1 - Wilhelmina Boys VE1 15.30
DVVC G1 - EMK G1-G  . . . . . . . . . 10.30
Zondag 5 november 
EMK 1 - Boxtel 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
SBC 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - UNA 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Nuenen 11  . . . . . . . . . . . 11.00
HSE 3 - EMK 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 4 november 
Brabantia Vet 1 - RKGSV Vet 1 . . 16.00
Zondag 5 november 
RKPVV 1- RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
Hoogeloon 2 - RKGSV 2  . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - Nederwetten 5  . . . . . 11.00
unitas ’59 11 - RKGSV 4  . . . . . . . . 10.00
RKGSV VR1 - UNA VR1  . . . . . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 4 november
Nederw. Vet. - Best Vooruit Vet. 16.30
Zondag 5 november
Ollandia 1 - Nederwetten 1  . . . 14.30
Braakhuizen 9 - Nederw. 3 . . . . . 11.00
Nederw. 4 - Best Vooruit 10  . . . 10.00
Nederw. Vr.1 - Beerse Boys Vr.3  12.15
Nederw. Vr.2 - Rood Wit V Vr.1   . 10.00

Diploma B: Dehlya Pennings, Emma Coolen, Floor vd Steenhoven, 
Isa Merkelbach, Jayson Rosenberg, Jochem v Baal, Joey Prins, Luca vd Mark, 
Lucas vd Meulengraaf, Pierce Riepe, Quinty, Robin Jol, Sophie vd Lee, 
Xindy Chen, Isa Renders, Liv Wissler en Ellis v Kaam.

Diploma C: Alexander v Aert, Daan Boele, Fleur Deitmers, Lars Kuijpers, 
Lisa Hendrikx, Luuk de Kat, Nomi Boeren, Pim Bonthuis, Pim vd Hurk, 
Pleun de Rooij, Sam Korbijn en Sophie Markus.

Namens alle medewerkers van Feel Fit Center Nuenen 
van harte gefeliciteerd!!! 

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfi tcenter.nl

Diploma A: Alessia di Palma, Anouk v Geffen, Balde v Dooren, Birte v Schijndel, 
Bobbie Hunting, Bram v Zutphen, Cris Verdonschot, Damian Grulovic, 
David Kortenoeven, Diede Maters, Dineo v Laarhoven, Fenne Sprokholt, 
Fior Hazel, Hilmar Vlemmings, Hugo Custers, Jesse Sprokholt, Jezz te Raaij, 
Jim Boetzkes, Koot v Gils, Leo Lu, Liam Pellenbrink, Liene Appelhof, Mika Smets, 
Noor vd Helm, Pieter Kool, Sam v Gils, Ruben Schuts, Sil vd Ende, 
Lindsey Gerarts, Wissam Rouane, Lana Dittmer en Sophie Huibers.

ZATERDAG 28 OKTOBER 2017

Nederwetten -    
Milheezer Boys 0-10
Door Louis Staals

Donkere wolken boven sportpark ‘de Koppel’ leken een voorbode te zijn voor 
wat Nederwetten te wachten stond in de thuiswedstrijd tegen Milheezer Boys. 

Stiphout Vooruit - EMK 0-2
Door Cor Groenen

EMK kon afgelopen zondag laten zien dat het mee wil doen om de prijzen. 
Tegenstander Stiphout Vooruit dat nog ongeslagen was en ook nog geen 
doelpunt tegen had was vandaag de tegenstander. Al snel was te zien dat 
Stiphout niet het spel zou maken deze wedstrijd. Ze zouden deze wedstrijd 
ook alleen maar gevaarlijk worden uit hun spaarzame counters. En ook 
daaruit hadden ze eigenlijk tegen de uitstekende verdediging onder aan-
voering van Tom Diender geen kans. 

Reeds enkele seconden na de aftrap 
moest keeper Jordy van den Boogaard 
de bal uit het net halen na een snelle 
actie van Nick Beerkens. 0-1 . Reeds 
11 minuten later stond dezelfde speler 
in voor de 0-2 toen hij met een strak 
schot opnieuw het doel trof. Ofschoon 
de zon toch weer door het wolkendek 
brak gaf dat geen verlichting aan Ne-
derwetten want bij een strak genomen 
vrije trap kopte Willem van Rooij on-
gelukkig in eigen doel. Dit was de 0-3 
en dat allemaal binnen het half uur. De 
hele Nederwettense supportersschare 
stond vol ongeloof dit drama aan te 
zien, en het werd nog veel erger want 
weer Nick Beerkens trof nog voor de 

rust 2x het Nederwetten doel en 
bracht de ruststand op 0-5.
In de eerste minuut was het weer met-
een raak toen Rob Keunen in buiten-
spelpositie de 0-6 op het scorebord 
bracht. Nederwetten was helemaal uit 
zijn doen en behalve een schot op de 
kruising van Toon van Rooij in de 69e 
minuut kwamen zij niet. In de 71e mi-
nuut een doorbraak van Milheezer Boys 
die onreglementair werd onderbroken 
in het strafschopgebied en de daarop-
volgend penalty werd door Toine van 
den Brande binnen geschoten 0-7 en 
Koen van Meils en Rob Keunen bepaal-
den de stand op 0-9 . Nick Beerkens 
knalde met zijn 6e doelpunt, een volley, 

In de 8e minuut kwam EMK op een 
0-1 voorsprong na een combinatie tus-
sen Johan Janssen en Rick Slaats waar-
uit laatstgenoemde de S.V. doelman 
kansloos liet. Hierna waren er nog 
kansjes voor Rob Verbruggen en Rick 
van den Bogaard, maar in de eerste 
helft werd niet meer gescoord. De eer-
ste kans in de 2e helft was voor Stip-
hout Vooruit maar voor doel wist men 
de bal niet in te koppen. EMK ging 
hierna weer op zoek naar het 2e doel-
punt in de wedstrijd. EMK spelers 
Slaats en Janssen kregen hiertoe de 

mogelijkheid maar het doelpunt viel 
niet. In de 65e minuut schoot Johan 
Janssen dan toch de verdiende 0-2 
voor EMK binnen na een scrimmage 
voor het S.V. doel. Na deze treffer had 
EMK de stand nog verder uit kunnen 
bouwen, maar voor het doel was men 
niet effectief genoeg om de score ver-
der op te voeren. Een verdiende over-
winning voor EMK met a.s. zondag de 
thuiswedstrijd tegen Boxtel op het 
programma. EMK speler Johan Jans-
sen werd door de supporters gekozen 
als Man of the Match. 

Ontlading bij Johan Janssen (16) na de 0-2

Milheezer Boys 0-10

‘Gerwense’ PSV-supporters       
op de Filipijnen

Bjorn de Groot is de oudste zoon van 
Nellie en Wim de Groot, die aan de To-
renakker in Gerwen wonen. Het gezin 
telt drie zonen: Lars, Niels en Bjorn. 
Lars en Niels wonen beiden in Gerwen 
en Bjorn al jaren op de Filipijnen.

Voetbalgek
De hele familie is voetbalgek. Zo won 
Wim vier keer de Gouden Schoen bij 
de plaatselijke RKGSV en dragen/droe-
gen zijn drie zonen ook de groen-witte 
clubkleuren van de Gerwense voetbal-
club. Bjorn was bij RKGSV actief als 
keeper en veldspeler en is fervent sup-
porter van PSV. Onlangs was hij met 
het complete gezin een weekje in Ger-
wen. Vanaf de zijlijn volgden Bjorn, Zel 
en hun kinderen een wedstrijd van de 
hoofdmacht van RKGSV. En natuurlijk 
stond er een bezoek aan het PSV-stadi-
on op het programma en daar werden 
de nodige shirts gekocht. 

Machinist Bjorn
Bjorn de Groot heeft zowat alle we-
reldzeeën bevaren en is nu machinist 
op een zeeschip, dat pijpen legt voor 
olie en gas. In die functie logeerde hij 
diverse keren op de Filipijnen, waar hij 
Zel ontmoette. Bjorn woont inmiddels 
al enkele jaren in Manilla. Mocht er in 
de toekomst een international uit de 
Filipijnen de gelederen van PSV ko-
men versterken, dan kan die speler 
best De Groot heten. Wie weet….. 

Nuenense profrenner    
op ‘Gerwense’ e-bike
Door Cees van Keulen

Steven Kruijswijk, de Nuenense profrenner van het LottoNL-Jumbowieler-
team, was afgelopen weekeinde in ons land. Hij bezocht het evenement Wie-
lerPassie bij het Autotron in Rosmalen, waar het wielerteam zijn jaarlijkse 
fandag hield. Ook werd daar zaterdag 28 oktober de veldrit Grote Prijs van 
Brabant verreden. 

Steven was even overgekomen vanuit 
zijn huidige woonplaats Monaco. Hij 
ontmoette in Rosmalen Gerwenaar 
Tonnie van der Heijden van BeterBike.
nl, die op de WielerPassie zijn e-bikes 
exposeerde. Steven en Tonnie kennen 
elkaar.
Natuurlijk wilde Steven die snelle fiet-
sen wel even testen. Lezers die denken 
dat Tonnie in Gerwen alleen auto’s 
verkoopt zijn abuis. Hij verkoopt daar 
ook snelle e-bikes die zijn uitgerust 
met M1-sporttechniek. Er staan bikes 
klaar voor een testrit.

Nuenenaar Steven Kruijswijk testte de e-bikes 
van Gerwenaar Tonnie van der Heijden bij 
het Autotron in Rosmalen. (foto Beter Bike) 

Gerwenaar Bjorn de Groot stuurde bijgaande foto naar zijn voetbalvrien-
den. Zijn vrouw Zel schoot het plaatje van hun kinderen Tyrone, William en 
Stephany de Groot in het uitshirt van PSV. Vader Bjorn draagt natuurlijk vol 
trots het PSV rood-wit, terwijl hij met zijn kroost de verrichtingen van het fa-
voriete PSV volgt op het scherm. De locatie is hun huis in Manilla, Filipijnen. 
Daar wordt hard gejuicht bij de vele doelpunten die PSV scoort….

de 0-10 op het scorebord iets wat, vol-
gens ingewijden van Nederwetten, nog 
nooit in 50 jaar was gebeurd. Nederwet-
ten heeft een zwarte bladzijde in zijn 
bestaan en we zullen maar hopen dat 
hier ook weer leermomenten in zitten 
voor de op zich jonge ploeg van Trainer 
Toon van der Loo. Een enkel positief ge-
luid mag ook niet ontbreken want er 
was een Nederwettenaar die wel geluk-
kig was met deze stand en dat was Den-
nis Wouterse ex trainer van Nederwet-
ten en nu hoofdtrainer bij Milheezer 
Boys, die in Nederwetten woont…. Al 
met al volgende week naar Ollandia en 
dan kan alles weer anders zijn toch? 
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NABEWERKEN

DRUKKEN

Kans op € 10.000,-- netto*
bij het Stijn’s Slaapfestijn!

beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

* kijk voor de actievoorwaarden op www.beddenspecialistnuenen.nl

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Bezorger voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Oost
(omg. Tomakker ± 245 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
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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