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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

I.v.m. Kerstavond en 
Oudjaarsdag verschijnt 

ROND DE LINDE 
in beide weken 
OP WOENSDAG 

23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel 
en advertenties 

is maandag 
voor 12.00 uur.

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Beide taken stonden 
al geruime tijd op de 
agenda van de   
Gemeente Nuenen

Veel veulens 
en paardenvolk 
in Gerwen

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Geldig t/m 31 januari 2016.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

HUISARTSEN  
KERSTVAKANTIE

Afwezig 21 t/m 24 december:
Kroon/Steenstra en 
Rutten/van den Top

 
Afwezig 28 t/m 31 december:

Ringeling/Gieles/van Dongen, Boek
 

Kijk voor de waarnemende huisarts
op de website van uw dokter of
beluister het antwoordapparaat.

Praxis 
Nuenen
zondag 
open!

(hele maand december)

Praxis Nuenen
Duivendijk 1b

Genomineerden OCN-Ondernemer 
van het Jaar 2015 bekend 
Maandag 4 januari 2016 wordt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het 
Ondernemers Contact Nuenen de Ondernemer van het Jaar 2015 bekend-
gemaakt. De nieuwjaarsbijeenkomst heeft dit keer vanwege het 35-jarig 
bestaan van OCN een extra feestelijk tintje. 

De genomineerden zijn: Simone van der Heiden: directeur 
van Museum Vincentre – St. Van 
Gogh Village Nuenen Het Vincentre 
bestaat 5 jaar, in deze periode zijn er 
ruim 100.000 bezoekers geweest. 
Door het ontwikkelen van arrange-
menten met lokale en regionale hore-
ca en samenwerking met (inter)natio-
nale partijen is het Vincentre recent 
een vaste partner geworden van di-
verse buitenlandse reisorganisaties. 
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 
Amerikaanse riviercruisemaatschap-
pijen die Nuenen standaard in hun 
reizen hebben opgenomen. Dit wordt 
natuurlijk versterkt door de activitei-
ten in het Van Goghjaar 2015. Door 
samenwerking en de positionering 
van Nuenen als een openluchtmuse-
um met 22 Van Gogh locaties heeft 
Nuenen veel internationale media-
aandacht gekregen. Simone is betrok-
ken geweest bij de totstandkoming, de 

realisatie van het Vincentre en is in-
middels 5 jaar directeur, waar ze, on-
dersteund door 150 vrijwilligers, Het 
Vincentre en Nuenen internationaal 
op de kaart heeft gezet. 

Hans Duisters

Simone van der Heiden

Olaf Janssen

Kerstmarkt bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats
Komt u ook? Bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats zijn de voorbereidin-
gen voor de kerstmarkt al in volle gang. Ook dit jaar, het jaar waarin het 
Nuenense hobbycentrum 20 jaar bestaat, nodigen wij u weer graag uit om 
binnen te lopen. Puur voor de gezellige sfeer of voor het kopen van een 
kerststukje, een vogelnestkastje, houten speelgoed of iets anders. 

Op de jaarlijkse kerstmarkt koopt u 
producten die ter plaatse zijn ge-
maakt. De opbrengst wordt gebruikt 
voor de huur en exploitatie van het ge-
bouw en de uitoefening van activitei-
ten door onze deelnemers. 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
vervult al vele jaren een belangrijke rol 
in Nuenen, zowel in creatief als in 
maatschappelijk opzicht. '’Van en aan 
elkaar leren’' is ons uitgangspunt. 
Deze werkwijze leidt tot opmerkelijke 

resultaten en vergroot de mogelijkhe-
den om gezellig mee te doen. Er zijn 
nu ruim 300 deelnemers en we willen 
graag verder doorgroeien. Iets voor u? 
Op onze website www.dorpswerk-
plaatsnuenen.nl vindt u meer infor-
matie.
Met uw aankoop op de kerstmarkt, 
hoe groot of klein ook, helpt u Hob-
bycentrum de Dorpswerkplaats. En u 
krijgt er, naast een goed gevoel, iets 
moois voor terug! Kom dus even langs 
als u tijd heeft. De koffie en de warme, 
zelfgebakken wafels staan ook dit jaar 
uiteraard weer klaar.
De kerstmarkt vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 12 december en op zondag 
13 december, beide dagen van 11.00 
uur tot 16.00 uur. De ingang van het 
hobbycentrum ligt aan Park 63b, tus-
sen restaurant Goesting en restaurant 
De Zonnewende.

Fietsje gestolen, 
probleem toch 
opgelost
Onlangs stond er een berichtje in 
Rond de Linde over een 'gestolen 
loopfietsje' van Aidan wat wegge-
nomen was bij de Albert Heijn in de 
Parkstraat.

Albert Heijn Supermarktmanager   
Bart Swinkels heeft over zijn Sinter-
klaashart gestreken en een nieuw rood 
Cars-fietsje geregeld voor Aidan. Bart 
heeft dit op 7 december, overhandigd 
aan Aidan. De jongeman en zijn moe-
der waren erg enthousiast en blij met 
de nieuwe loopfiets. Uiteindelijk is 
door deze gulle geste alles netjes opge-
lost en kan Aidan weer lekker crossen.

Bart Swinkels, Aidan en mevrouw Michiel-
sen met het nieuwe loopfietsje.

WIFI in het 
gemeentehuis
Er is een apart wifi netwerk beschik-
baar voor gasten. Dit netwerk kan ge-
bruikt worden door de pers en toe-
hoorders op de publieke tribune, dus 
voor externen.  Wifi naam: ‘Gast Nue-
nen’ met het wachtwoord ‘welkom-
gast’.

Hans Duisters: directeur en eigenaar 
van CCM CCM Centre for Concepts 
in Mechatronics werd in 1969 opge-
richt door professor Alexandre Horo-
witz en 3 andere technici. Sindsdien is 
CCM in Nuenen gevestigd. Het be-
drijf ontwikkelt high-end mechatroni-
sche producten en productiesyste-
men.
Eind 2014 werd CCM overgenomen 
door de in Nuenen woonachtige on-
dernemer Hans Duisters en samenge-
voegd met zijn bedrijf Sioux, opge-
richt in 1996. Sindsdien bundelen 
beide bedrijven hun krachten. Geza-
menlijk bieden zij het complete palet 
van technologie consultancy tot en 
met complete productontwikkeling, 
productie en lifecycle management. In 
totaal werken nu in de groep bedrijven 
ruim 450 engineers, waarvan ruim 90 
medewerkers bij CCM werkzaam zijn. 
Hans wil risico’s spreiden door veel 
joint ventures met klanten aan te gaan. 

Olaf Janssen: algemeen directeur en 
mede-eigenaar van de ‘nieuwe’ Auto-
groep Janssen-Kerres Renault Janssen 
bestond in 2013 50 jaar. In 1999 werd 
het bedrijf overgenomen door Olaf en 
zijn zwager, na het overlijden van zijn 
vader en oprichter Jan Janssen. Vrij 
snel daarna werden 2 bedrijven over-
genomen. Na de strategische keuze 
om als dealerbedrijf verder te groeien, 
is het autobedrijf Janssen eind 2014 
een fusie aangegaan met een collega 
onderneming in Limburg. Hiermede 
groeit het bedrijf naar 6 merken en ca. 
260 medewerkers. Ondanks deze 
krachtenbundeling blijft ook na de fu-
sie de kracht: lokaal. Ingezet wordt op 
verdergaande professionalisering, niet 
in de laatste plaats is dit van toepas-
sing op de marketing. De doelstelling 
van Olaf is de komende tijd in het be-
drijf het professioneel familiair karak-
ter verder te ontwikkelen.

Opbrengst MS 
collecteweek
In Nuenen is er tijdens de collecte-
week van het Nationaal MS Fonds 
het mooie bedrag van € 6.754,- 
opgehaald. Het opgehaalde collec-
tegeld wordt besteed aan onder-
zoek (voor een beter leven nu en 
een toekomst zonder MS), begelei-
ding en voorlichting.

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle 
gevers en collectanten, die ook dit jaar 
weer door weer en wind op pad zijn 
gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. 
Hebt u de collectant gemist, dan kunt 
u uw bijdrage overmaken op giro 5057 
te Rotterdam! 

Toon 
Spreeuwenberg: 
het vergeten verhaal  
van een 
bewogen leven 



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 vanaf 
1 juni 2013 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.
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UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op donderdag 17 
december 2015 vanaf 19.30 uur in Het Klooster.
 
Onderwerpen:
•	 Benoeming	burgercommissielid
•	 Woonplaats	vereiste	burgemeester	Houben
•	 Verordening	Privacy
•	 Urgentieverordening
•	 Overslaan	zienswijze	WSD
•	 Controleprotocol
•	 Aanbesteding	accountancy
•	 Decemberwijziging
•	 Programmabegroting	2016	en	Meerjarenbegroting	(Corrigerend	

Raadsvoorstel)

Agenda	en	bijbehorende	stukken	staan	op	www.nuenen.nl	Burgers	
kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken van het 
inspreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-
2631679 of email griffie@nuenen.nl

UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST
U bent van harte welkom op de nieuwjaarsontmoeting 2016 van de 
gemeente Nuenen op dinsdag 5 januari 2016 van 17.00 - 19.00 uur in 
Het Klooster te Nuenen. Tijdens deze ontmoeting wordt de vrijwilli-
gersprijs 2015 uitgereikt.

AFVALINZAMELING
Thema: Afvalkalender 2016 
De afvalkalender2016 is weer digitaal beschikbaar op onze website.

NUENEN VEILIG
Zorg voor goede verlichting, maak het inbrekers niet te makkelijk
Als	de	dagen	korter	worden,	stijgt	het	aantal	inbraken,	vaak	met	een	
piek voor de feestdagen. In deze periode slaan veel inbrekers toe om-
dat zij weten dat bewoners van huis zijn. De gemeente Nuenen wil het 
aantal woninginbraken in de donkere dagen terugdringen. Daarom 
starten	wij	de	campagne	‘Maak	het	inbrekers	niet	te	makkelijk’.	Deze	
campagne	loopt	van	december	2015	-	maart	2016,	de	zogenaamde	
donkere dagen periode. Inbrekers gaan nou eenmaal het liefst in het 
donker te werk om ongezien te blijven. Een donkere avond biedt in-
brekers	twee	voordelen.	Als	een	huis	‘s	avonds	niet	verlicht	is,	weet	een	
inbreker dat er niemand thuis is. Ten tweede kan een inbreker in een 
onverlichte woning makkelijker ongezien zijn slag slaan. De oplossing 
lijkt simpel en is dat ook: goede verlichting. Een verlichte omgeving 
schrikt dieven af en voorkomt woninginbraken.

Licht, Lawaai en Lang werk
Een goed verlichte woning gaan dieven het liefst uit de weg. Licht vormt 
samen	met	Lawaai	en	Lang	werk	de	drie	L’en	waar	inbrekers	een	hekel	
aan hebben. Deze drie omstandigheden zijn voor hen doorslaggevend 
om een kans te wagen of op zoek te gaan naar een andere woning. 
Verlichting	met	een	tijdschakelaar	maakt	al	een	enorm	verschil.	Gebruik	
niet een klein lampje om te doen of je thuis bent. Daar prikken inbre-
kers	wel	doorheen.	Maar	laat	bijvoorbeeld	ook	een	lamp	aan	op	de	
bovenverdieping. Kortom; zorg ervoor dat het huis een bewoonde 
indruk maakt.

Binnen- en buitenverlichting
Zorg ook voor goede buitenverlichting bij alle deuren die vanaf de 
openbare weg zichtbaar en bereikbaar zijn. De buitenlamp bij de 
voordeur dient het gezicht van de bezoekers te verlichten. Zo kunt u 
een	betere	afweging	maken	om	wel	of	niet	de	deur	te	openen.	Aarzel	
niet om de gemeente erop te attenderen wanneer een boom bijvoor-
beeld het licht van een lantarenpaal wegneemt.
Goede	 binnen-	 en	 buitenverlichting	 is	 belangrijk.	 Verlichting	 en	 in-
braakbeveiliging zijn sterk met elkaar verbonden. 
 

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	volgende	
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	mantel-
zorg?	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 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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AFVALWEETJE

Houdt u er rekening mee dat wij uw kerstboom niet meer huis 
aan huis ophalen, maar bij de locaties waar de bladkorven 
staan en bij de hoogbouw nabij de ondergrondse containers!

Goede verlichting speelt grote rol bij pakkans
Ten slotte speelt goede verlichting ook een grote rol bij de pakkans na 
een	inbraak.	Goed	licht	zorgt	voor	een	beter	signalement	van	de	in-
breker. Daar is de politie enorm mee geholpen. De meeste heterdaad-
aanhoudingen zijn te danken aan snelle alarmering via het nummer 
112 in combinatie met een goed signalement. Tijdens een achtervolging 
is het voor de politie erg belangrijk om te weten welke kleur schoenen 
de	crimineel	draagt	en	of	hij	blond	of	donker	haar	heeft.	Goede	lam-
pen maken dus ook in dit geval een wereld van verschil.

Meer informatie
Bekijk	het	overzicht	met	tips	op	de	web-
site van de gemeente Nuenen: 
www.nuenen.nl
Ook	kunt	u	kijken	op	de	website	van	het	
Politiekeurmerk	Veilig	Wonen:	
www.politiekeurmerk.nl/preventietips

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 1	december	2015	 Schout	Appelslaan	7,	5673	RM	-	het	wijzigen	
   van een kozijn en het wijzigen van het gebruik
   ten behoeve van het reliseren van een
	 	 	 kapsalon	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	
   bestemming). 

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	danwel	de	burgemees-
ter	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“De	Wetters”	i.v.m.	het	schenken	

van	 zwakalcoholhoudende	 dranken	 tijdens	 de	 Bonte	 Avond	 en	
Prinsen	Receptie	op	16	resp.	17	januari	2016	in	MFA	“de	Koppelaar”;

•	 Aanvrager:	Toerclub	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	tweetal	
veldtoertochten	onder	de	naam	“Dak	van	Brabant”	op	14	februa-
ri 2016 en 16 oktober 2016;

•	 Aanvrager:	 DOEN!	 K.P.J.	 Nederwetten	 i.v.m.	 het	 schenken	 van	
zwakalcoholhoudende dranken tijdens een quizavond met prijs-
uitreiking	en	feestavond	op	12	maart	2015	in	MFA	“de	Koppelaar”;

•	 Aanvrager:	Oud	Prinsen	Nuenen	i.v.m.	de	uitreiking	van	de	“Wit	Voe-
ter”	op	10	januari	2016	bij	het	Carnavals	monumentje	in	het	Park.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het	college	van	Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis	(alle	werkdagen	van	08.30	uur	tot	12.30	uur	en	tevens	op	
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	10	december	2015

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 1	december	2015	 Laar	17,	5674	RC	-	het	wijzigen	van	een	dak-
	 	 	 kapel,	kozijnen	en	gevels	aan	de	voorzijde	
	 	 	 van	de	woning	(BOUW);
•	 2	december	2015		 Rutger	van	Erplaan	8,	5671	CZ	-	het	verbouwen 
	 	 	 van	de	woning,	gevelwijzigingen	en	interne	
	 	 	 constructieve	wijzigingen	(BOUW);
•	 2	december	2015	 Van	Brunschothof	50,	5671	KH	-	het	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het vestigen 
	 	 	 van	een	pedicurepraktijk	(RO,	afwijken	van	
   de bestemming);
•	 4	december	2015	 Parkstraat	3F,	5671	GD	-	het	wijzigen	van	
   het gebruik ten behoeve van het vestigen van 
	 	 	 een	lunchroom	met	winkel	(RO,	afwijken	van	
   de bestemming);
•	 4	december	2015	 Weverstraat	104,	5671BE	-	het	plaatsen	van	
	 	 	 een	erker	en	stalen	balk	(BOUW	en	RO,
   afwijken van de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	afspraak	voor	
‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer	(040)	2631	631.Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	
Voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	
Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	ver-
zoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.
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BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	

i.v.m.	een	Prinsenbal	op	12	december	2015	in	een	tent	op	het	ach-
terterrein	aan	Collse	Hoefdijk	24	(verzenddatum	3	december	2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	verleend	
i.v.m.	een	Seniorenmiddag	op	20	december	2015	in	een	tent	op	het	
achterterrein	aan	Collse	Hoefdijk	24	(verzenddatum	3	december	2015);

•	 aan	muziekgezelschap	De	Parkblaozers	zijn	op	29	juli	2015	afge-
geven evenementenvergunning en muziekontheffing voor het or-
ganiseren	van	een	evenement	“Parkblaozersevenement	Kerst”	voor	
de	kiosk	in	het	Park	ingetrokken	en	opnieuw	verleend	voor	de	lo-
catie	aan	de	Parkstraat	ter	hoogte	van	de	huisnrs.	20	en	20a	(ver-
zenddatum 9 december 2015).

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

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten

Omgevingsvergunning
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	2	december	
2015 besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om omge-
vingsvergunning 2e fase voor de activiteit ‘het bouwen van een bouw-
werk’	(artikel	2.1	lid	1	onderdeel	a	Wabo)	voor	het	bouwen	van	een	
woning	in	bestemmingsplan	‘Uitbreidingsplan	Nuenen-West,	uitwer-
kingsplan	 fase	 1’.	 De	 aanvraag	 is	 geregistreerd	 onder	 nummer	 N-
HZ-2015-0094. De omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning.

Voor	de	ontwerp-omgevingsvergunning	2e	fase	is	op	6	mei	2014	een	
omgevingsvergunning	1e	fase	voor	de	activiteit	gebruik	(artikel	2.12,	
lid	1,	onderdeel	a,	onder	3°	Wabo)	verleend.	Die	omgevingsvergun-
ning is geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0107. 

De	beschikking	‘omgevingsvergunning	fase	1	voor	de	activiteit	gebruik’	
én de beschikking ‘omgevingsvergunning fase 2 voor de activiteit bou-
wen’	worden	op	moment	van	inwerkingtreding	tezamen	aangemerkt	
als één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning treedt inwer-
king na afloop van de beroepstermijn.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 11 december 2015 voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie op het gemeen-
tehuis. U kunt de onderstaande omgevingsvergunning inzien tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2015-0094	(Aangelag	19).

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is geen zienswijzen 
ingebracht. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking 
van de omgevingsvergunning beroep worden aangetekend. Het beroep 
kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevings-

vergunning	aan	het	college	kenbaar	hebben	gemaakt,	dan	wel	door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	

geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het col-
lege kenbaar te hebben gemaakt;

Voor	de	behandeling	van	een	beroep	is	griffierecht	verschuldigd.	Het	
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank 
’s-Hertogenbosch,	Sector	bestuursrecht,	Postbus	90125,	5200	MA	
’s-Hertogenbosch.	De	omgevingsvergunningen	treden	in	werking
nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning 
niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift een 
verzoek	om	voorlopige	voorziening	wordt	ingediend,	treedt	de	omge-
vingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het 
verzoek	moet	worden	ingediend	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
Rechtbank	’s-Hertogenbosch,	Sector	bestuursrecht,	Postbus	90125,	
5200	MA	’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op	het	besluit	tot	het	verlenen	van	de	omgevingsvergunning	is	afdeling	
2	van	hoofdstuk	1	van	de	Crisis-	en	herstelwet	van	toepassing	(artikel	
1.1.	Chw	in	samenhang	met	artikel	3.1,	bijlage	I	Chw).	Deze	afdeling	
beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift.
Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het 
beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de 
beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden 
aangevuld.

Nuenen,	10	december	2015
Burgemeester	en	wethouders	Nuenen	ca.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Voor een vertouwd
stukje vlees!!!

                    
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 slavinken +
4 saucijsjes
samen ................................................6,95
Carpaccio Rosso
100 gram ..........................................2,45
Bij 150 gr. Gebraden Kipfilet
100 gr. Kipkerrie salade .  gratis
"Hachee"
uit eigen keuken
300 gram ..........................................3,75 
4 Gegrilde
Kippenpoten .....................5,00 
"Sole Mio"
100 gram ..........................................2,45

SPECIAL

SPECIAL

Cherrytomaatjes  
   per bakje 0,79
Komkommers

2 stuks 0,99
Littlegem sla

per pak 1,99

Ham-prei salade
250 gram 1,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 10 t/m woensdag 16 december

Elstar appels  
    hele kilo 1,29

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

I'm dreaming of a......

 

Acties week 50: geldig maandag 7 t/m zaterdag 12 december 2015_____________________________________________________

Brood van de week
Kloosterbrood
licht 100% volkorenbrood met 
zonnepitten, sesamzaad en lijnzaad    € 189
_____________________________________________________ 

December feestvlaai
frisse champagnebavarois met 
slagroom en schuim
Halve vlaai € 6,95   € 1350
_____________________________________________________ 

Kerstcake
Romige vanillecake overgoten met
witte chocolade en kerstdecoratie     € 450
_____________________________________________________ 

Roomboter-amandelstaaf +
kerstbrood in luxe broodmand
beiden met 100% 
zuivere amandelspijs  

   samen € 1395

KOOPJE

KOOPJE

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

KANT EN  

KLAAR!!!

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

SNIJBLOEMEN ACTIE
Amaryllis

(4 bloemkelken) € 1,95 per stuk .

Deze week 
diverse kleuren: 3 voor € 3,95

VOLOP KERSTBOMEN
KERSTARRANGEMENTEN

KERSTSTERREN
ENZ.

Winter Wonder Event

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

t/m koopzondag 13 december

KOOPZONDAG 13 DECEMBER 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

KOOPZONDAG 13 DECEMBER 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Tijdens Winter Wonder Event
20% KORTING OP PAKKEN EN COLBERTS
en nog meer extra leuke acties in de winkel!

Tijdens Winter Wonder Event
20% KORTING OP PAKKEN EN COLBERTS
en nog meer extra leuke acties in de winkel!

 I.v.m. Kerstavond en Oudjaarsdag verschijnt 
ROND DE LINDE in beide weken op 

woensdag 23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en advertenties is

maandag voor 12.00 uur.

Berg 2 - 4 Nuenen   -   T. 040-2833708    -    E. info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

Nuenen, Parkstraat 5

Riant in het centrum van Nuenen gelegen, complete gestoff eerde  kantoorvilla (nett o vloeropper-
vlakte circa 172 m²) met balie, meubilair en 4 eigen parkeerplaatsen. Een ideaal en representati ef 
kantoorpand voor accounti ng, advocatuur, notariaat of andere kantoorfuncti es, eventueel gecom-
bineerd met wonen.

Huurprijs € 2.500,-- per maand

te huur

HEEFT U BEDRIJFSRUIMTE OVER OF JUIST TE KORT? BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK!

Vincent van Goghstraat 1 
Nuenen

verhuurd

Parkstraat 3f
Nuenen

verhuurd

Beekstraat 16
Nuenen

verhuurd
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Mede naar aanleiding van 70 jaar bevrijding, 
ontving Rond de Linde onderstaande bijdrage over 
Toon Spreeuwenberg, geschreven door zijn dochter Marianne.

Toon Spreeuwenberg:    
het vergeten verhaal     
van een bewogen leven 
Op 12 december zou mijn vader, Pieter Jan Gerard Antoon Spreeuwenberg, 
100 jaar zijn geworden. Als enig kind groeide hij op in Horst, Noord-Lim-
burg. Op 16-jarige leeftijd overleed zijn moeder. Dan zaten vader en zoon 
samen 's avonds de rozenkrans te bidden, en op de helft hielden ze maar op. 
Er was groot verdriet. Op 21-jarige leeftijd overleed zijn vader - nu was hij 
wees. 

Toon, zoals ze hem noemden, had toen 
de middelbare school in Venlo doorlo-
pen, en zat toen op de kweekschool 
met zijn goede vriend Toon Kortooms. 
Omdat onderwijzer niet zo bij hem 
paste, is hij bij de gemeente als ambte-
naar van Horst in Wanssum terechtge-
komen. Hij trouwde met de dochter 
van de veldwachter, en het eerste kind-
je werd geboren. Toen brak de oorlog 
uit. Het volgende heeft mijn vader zelf 
geschreven in een brief die ik heb ge-
vonden:

‘Ik ben in Nuenen 25 jaar chef van de 
afdeling bevolking, burgerlijke stand 
en militaire zaken geweest. Limburgs 
van geboorte ben ik tot aan de bevrij-
ding ambtenaar aldaar geweest. Door 
het helpen van Wanssumse mensen, 
onderduikers, neergeschoten piloten 
en bemanningsleden (o.a. het verstrek-
ken van persoonsbewijzen en voedsel-
bonnen) in bezettingstijd, werd ik in 
1943 door de SD in de kraag gegrepen 
en verbleef 21 maanden in gevangenis-
sen en tuchthuizen en wel in voorarrest 
in Haren en Utrecht en als gevangene 
in de Zwanentoren, Siegburg en Rhein-
bach.
Na de bevrijding moesten we in ver-
band met vlektyfus langer in Duitsland 
blijven tot er gedurende het incubatie-
tijdperk - 14 dagen - zich geen nieuw 
geval meer voordeed. Zodoende arri-
veerde ik eerst op 30 mei 1945 weer in 
Limburg. Van de 205 mensen uit Hol-
land die in Siegburg met mij arriveer-
den hebben het er 7 overleefd. 

Toen ik in Wanssum terugkwam, ble-
ken mijn vrouw en de twee toen aan-
wezige dochters (waar ik de jongste 
van de twee was, MvdG-S) naar Eind-
hoven geëvacueerd te zijn. In verband 
met mijn lichamelijke toestand - 1.75 
m. groot en gewicht 98 pond - mocht 
ik twee maanden niet werken en daar-
na ben ik nog 2 maanden in Wanssum 
werkzaam geweest. Ik verdween op 
zondagavond om 7 uur met de trein uit 
Eindhoven, en arriveerde om 8 uur op 
het station Horst - Sevenum en mar-
cheerde dan 2,5 uur naar Tienray waar 
een oom en tante woonde, en bleef 
daar tot zaterdagmiddag. 
Ik draafde elke dag 7,5 km naar Wans-
sum en 's avonds terug. Voor de week-
enden maakte ik op zaterdag dezelfde 
tocht naar Eindhoven terug om bij 
vrouw en kinderen te zijn. 
In het A.R.K.A. courantje vond ik een 
advertentie geplaatst voor een chef af-
deling bevolking in Nuenen. Nu wist ik 
dat in deze gemeente de burgemeester, 
Jhr. Mr. C. van Rijckevorsel, een zwa-
ger was van de burgemeester van 
Wanssum, Baron de Weichs de Wen-
ne, welke laatste ook enkele weken met 
ons in Haren vertoefde en toen op ho-
ger Duits bevel werd vrijgelaten omdat 
hij als kapitein in het Duitse leger ge-
diend had gedurende de eerste wereld-
oorlog, en wel in de Mezoerische vlak-
te. Ik werd in Nuenen benoemd en 
marcheerde nu elke dag van Tivoli 
naar Nuenen, 2 uur heen en 2 uur te-
rug. Nadien kreeg ik er met mijn gezin 
enkele kamers bij twee dames op leef-
tijd en bij het gereedkomen der eerste 
woningwetwoningen een huis. 
Al gauw na mijn benoeming kwam de 
tijd dat de jongens die in dienst waren 
werden aangewezen om naar Indone-
sië te gaan. Dit gold voor latere lichtin-
gen. Het gevolg was geen lopen maar 
draven naar het gemeentehuis (waar 
nu het Vincentre is, MvdG-S), want ie-
der was ineens onmisbaar op het be-
drijf, thuis of bij een ander. Om een 
voorbeeld uit de vele feiten te verhalen 
het volgende: een boer kwam vertellen 
dat zijn zoon onmisbaar was, en be-
loofde twee varkens in de kelder te ja-
gen als ik zorgde dat deze zoon vrijstel-
ling kreeg. Ik heb de boer verteld dat 
het niet zou lukken, en op zijn verzoek 
voor deze zoon wel afwijzend zou wor-
den beschikt, hetgeen ook geschiedde. 
Toen we een telegram van het departe-
ment van oorlog kregen om zijn ou-
ders zijn sneuvelen aldaar mede te de-
len, schoten me de tranen in de ogen. 
Was het niet beter geweest het geval 
anders voor te stellen en een gunstig 
advies te geven. Maar bij nader inzien: 

het advies was geweest, dus geen spijt 
en geen tranen meer. 
In deze geest kan ik U wel 50 verhalen 
vertellen en mijn opzet is immer ge-
weest, al is het Jan met de pet of Piet 
met de hoed; eerlijk en weloverwogen 
advies na een grondige bestudering. 
De laatste jaren van mijn diensttijd bij 
de gemeente zag ik de afdelingen ver-
anderen en werden er conclusies ge-
trokken die me ergerden, en overwe-
gende dat het zo wel door zou gaan, 
nam ik het besluit te verdwijnen. Beter 
ambteloos burger dan kapotgaand 
ambtenaar.’ 

Vader heeft dit aan heel Nuenen laten 
weten met een zelfgeschreven brief. 
Ook een grote reportage in het week-
blad Panorama kwam hieruit voort. 
Later is vader voor 100% afgekeurd. 
Wij kunnen ons niet voorstellen wat 
hij heeft meegemaakt. Geestelijk en li-
chamelijk getroffen, dit noemen ze te-
genwoordig Posttraumatisch Stress-
syndroom. Destijds kregen de mensen 
geen psychische hulp; het land moest 
opgebouwd worden. Nu volgt een op-
somming van wat hij zo al heeft ge-
daan:

Toen de jongens naar Indië moesten, is 
er een krantje Van Linde tot Palm op-
gericht om het nieuws uit Nuenen daar 
te brengen, samen met pakjes. Ook is 
hij correspondent voor het Eindho-
vens Dagblad geweest, en werd hij de 
eerste redacteur van Rond de Linde. 
Hij is hoofd Bescherming Bevolking 
geweest, en heeft op 4 mei Dodenher-
denking met een stille tocht georgani-
seerd. Voorts was hij ceremoniemees-
ter bij diverse 25- en 50-jarige bruilof-
ten, waar hij feestgidsen voor stencilde. 
Hij was lid van het kerkkoor, het gilde 
en de biljartclub, manager van het 
huisorkest en werd in 1969 Prins Car-
naval (Prins Toon Koppelaar d’n Ur-
ste).

Zo maar een greep uit de vele dingen 
die hij gedaan heeft. Als ambtenaar 
van de Burgerlijke stand heeft hij meer 
dan 1000 echtparen in de echt verbon-
den waarvan 3 van zijn 4 dochters. 
Hierover zei hij altijd: ‘Ik ben zo rijk als 
Prins Bernhard, alleen mag ik niet zo 
ver van huis.’ Tijdens de speech van va-
der bij mijn huwelijk, kreeg ik een in-
gelijst telegram die mijn moeder naar 
hem in de gevangenis te Utrecht had 
gestuurd: ‘Hedenmorgen een dochter 
geboren, alles goed.’ Ik was 1 jaar en 
vier maanden toen hij mij voor het 
eerst zag. Wat een vreselijke tijd. 
Op 12 december 1982 werd vader on-
derscheiden met het Verzetsherden-
kingskruis, wat hij met trots ontving. 
Zijn woorden waren: ‘Je kunt beter een 
Koninklijke onderscheiding ontvan-
gen.’ Dit wilde het gemeentebestuur 
postuum uitreiken, maar niet wij, maar 
hij had dit verdiend. Na een veelzijdig 
leven, dat in het teken stond van ande-
ren, en een tamelijk rustige oude dag, 
is hij op 71-jarige leeftijd overleden. 
Zijn levensmotto staat me nog altijd 
voor ogen: ‘Meer geven dan nemen, 
daar krijg je voor terug: wederliefde uit 
dankbaarheid.’ Hij gaf alles en vroeg 
niets.
Dit was zijn verhaal op papier, met 
aanvulling van mij, zijn tweede doch-
ter, Marianne van de Griendt-Spreeu-
wenberg.

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

 
Afhaal kerst amuses

Speciaal voor onze gasten die de feestdagen graag thuis 
willen doorbrengen en niet zelf willen koken, bieden 
wij diverse amuses aan. Deze amuses zijn te bestellen via 
onze site www.restaurantolijf.nl.

Bijvoorbeeld; 
Pastrami | dadel | vijg | paddenstoelen
Zalm | Quinoa salade | aioli

Maar ook extra bestelmogelijkheden zoals de bekende 
kreeftensoep of een heerlijke wildpeper.

Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot uiterlijk 
woensdag 16 december. De keuzes kunt u mailen naar 
restaurantolijf@outlook.com.

* Nog enkele plaatsen vrij op kerstavond *

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. www.restaurantolijf.nl
Reserveren kan telefonisch of via www.restaurantolijf.nl/reserveren

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 26 december. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP) Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

MEGA .............
KERST KNALLER Extra Openingstijden | Zo 20/12 12.00 - 17.00 | Wo 23/12 9.00 - 20.00

Alles van Lancôme, Collistar of Biotherm*
nu met 25% directe kassakorting!
Plus bij besteding van 45,- 
een leuke goodiebag gratis! 
(op=op)

* uitgezonderd afgeprijsde artikelen

Uw cadeau's worden 
bij ons feestelijk ingepakt! 25%

korting

Dank beste mede-inwoners van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten
Voor uw vele blijken van instemming met ons streven om plaatsing van een bronzen 
beeldengroep van de Aardappeleters in het Park te voorkomen. 

De vele honderden mails en persoonlijke contacten hebben ons enorm gesteund om 
al het mogelijke te doen teneinde met name de Gemeenteraad en het College van B. 
en W. op andere gedachten te brengen. Het heeft helaas niet mogen baten.

Noch op de door zo’n 75 Nuenenaren ondertekende open brief (aan alle inwoners) 
van eind juni noch op de door circa 300 Nuenenaren onderschreven open brief aan 
de gemeenteraad van half juli noch op onze poging om aan de hand van een tevo-
ren ingeleverde tekst het woord te mogen voeren in de raadsvergadering van 24 sep-
tember jl. mochten wij als groep of individueel enige adequate respons krijgen van 
Burgemeester, College of Raad. Jammer en even zo veel gemiste kansen.

Er is Nuenen, vanuit onze optiek, “een ( bestuurlijk) kunstje geflikt“ dat nog genera-
ties lang zal getuigen van gebrek aan respect voor een wereldberoemd kunstenaar. 
2015 is daarmee geworden tot een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nuenen 
met Vincent van Gogh.

Wij doen hierbij tenslotte dan ook nogmaals een dringend beroep op het Gemeente-
bestuur om voor de toekomst te komen tot een meer verantwoorde advisering over 
de beoordeling op de artistieke waarde en plaatsing van kunst in de openbare ruim-
te van Nuenen, Gerwen en Nederwetten .

Aan U allen, die ons zo enthousiast steunden , nogmaals onze welgemeende dank.

Initiatiefgroep ‘Respect voor Van Gogh’
Ton de Brouwer, Johan Ebberink, Arie de Gruijter, Gemma van den Hooff,

Rens Kuijten, Roland van Pareren, Harry Terwisse

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
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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, 
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.

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.

© 2015 - “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.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:
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Expositie Hans Jaspers    
in Het Klooster
In de maand december en januari kunt u in Het Klooster in Nuenen de expo-
sitie komen bewonderen van Hans Jaspers. Hans is voornamelijk liefhebber 
van natuurfotografie en wildlife fotografie.

Hans Jaspers, geboren in Eindhoven 
en woonachtig in Nuenen sinds 1976, 
fotografeert al vanaf zijn jeugd. Tegen-
woordig heeft hij zijn eigen studiootje 
voor portret fotografie maar natuurfo-
tografie en wildlife fotografie blijven 
hem het meeste aanspreken. Voor de 
expositie in Het Klooster in Nuenen 
heeft hij heel bewust een selectie ge-
maakt van foto’s gemaakt tijdens zijn 
reizen door met name Botswana en 
een klein stukje Zambia.

Alle foto’s die geëxposeerd worden zijn 
gemaakt tijdens zijn reizen door Bots-
wana en Zambia. Voor hem bij uitstek 
de landen waar je nog echt kunt genie-
ten van een wildernis in de meest pure 
vorm. Overdag de ontmoeting met de 
wilde dieren blijven telkens weer een 
unieke ervaring. De energie die uitgaat 
van dit land en de dieren blijft fascine-
rend. ’s Avonds bij het kampvuur ge-

nieten van de mooiste sterrenhemel en 
in een tentje slapen, met je tentdoeken 
open, midden tussen de wilde die-
ren…..iets mooiers is er niet voor hem.

Van maandag tot en met vrijdag tussen 
08.30-21.00 uur kunt u binnenlopen 
en de expositie bewonderen op het 
plein.

KBO Nuenen viert verjaardag 
‘tussen Kunst en Curiosa’
De slotmanifestatie van 60 jaar KBO Nuenen op dinsdagmiddag 15 decem-
ber wordt een feest voor iedereen. Het jubileum comité heeft een tiental ac-
tiviteiten door het jaar heen een extra feestelijke tintje gegeven vanwege 
het 60 jarig bestaan van Nuenens grootste vereniging. De slotmanifestatie 
van a.s. dinsdag heeft deels een besloten karakter voor genodigden en ei-
gen KBO leden, maar kent daarnaast een schitterende activiteit waar ieder-
een uit Nuenen, die een mooi stukje antiek of kunst in huis heeft, voor een 
gratis taxatie en toelichting naar toe kan komen. 
 
Bewust is gekozen voor een (deels) vrij 
toegankelijk inloopfeest voor ieder-
een, omdat de KBO Nuenen een open 
organisatie wil zijn, die voor heel het 
dorp iets wil betekenen. Na een wel-
komstwoord en opening om 13.30 uur 
is er op Het Plein en in zaal Het Tref-
punt van Het Klooster tot 17.30 uur 
een doorlopend evenement van de 
deskundige taxateurs die, ‘Tussen 
Kunst & Curiosa’ gratis (maximaal 6 
p.p.) waardevolle voorwerpen zullen 
taxeren en van de nodige historische 
achtergrondinformatie zullen voor-
zien.
 
Deze activiteit is in handen van Paul 
Dumay, eigenaar van kunsthandel Art 
Dumay, en algemeen taxateur en vei-
lingmeester Jan-Wolter van den Berg. 
In volgorde van binnenkomst krijgt ie-
dereen die een schilderij, tekening, 
klok, munten of een ander waardevol 
antiek- of kunstobject wil laten schat-
ten een volgnummer. Zo komt u er 
achter wat uw kunstobject waard is. 
De waardebepaling wordt mondeling 
afgegeven. Voor een schriftelijke taxa-
tie, ten behoeve van bijvoorbeeld een 
boedelverdeling of een scheiding, 
biedt Kunsthandel Dumay eigen mo-
gelijkheden.
Bovendien zullen in de publieke ruim-

te van Het Klooster deze middag enke-
le partners van het KBO zich presente-
ren in informatiestandjes: De KBO 
Brabant Voordeelwinkel, Oad met een 
speciaal programma van reizen voor 
senioren en een speciaal collectief ver-
zekeringsaanbod van IAK Verzekerin-
gen, Senior Web en Slimmer Leven 
2020. 
 

In de theaterzaal vindt van 14.00 uur 
tot 16.30 uur een programma plaats 
met onder meer een lezing door eme-
ritus hoogleraar Economie prof. Dr. 
Nic Douben. In zijn inleiding gaat 
Douben in op de sterk veranderende 
samenleving, met daarin de nieuwe 
positie die senioren in de toekomst 
zullen innemen. Het zal deels een te-
rugblik zijn, maar tegelijk opent hij het 
perspectief naar thema’s als robotise-
ring, automatisering en zorg voor ou-
deren in de toekomst. Omdat de lezing 
enkel toegankelijk is voor genodigden 
en KBO leden gaat de LON ervoor 
zorgen dat de lezing met aansluitend 
een toespraak van burgemeester Hou-
ben en het optreden van het Duo 
Vreemd op het Plein via het scherm te 
volgen zal zijn.
De KBO nodigt heel Nuenen uit ko-
mende dinsdagmiddag actief aanwezig 
te zijn op dit levendig slotfeest van het 
jubileumjaar.
  
   

Kerstmiddagconcert in    
De Koppelaar Nederwetten
Wie op maandag 21 december wil genieten van een gezellige muzikale mid-
dag kan terecht in Dorpshuis De Koppelaar in Nederwetten. Het concert 
wordt om 14.00 uur geopend met een optreden van het gemengd Nuenens 
koor De Vrolijke Samenzang. Zij beginnen met het zingen van voornamelijk 
profane liederen. Daarna zingen de dames van Vissersvrouwenkoor De Wal-
noten hun liedjes over de zee en alles wat daarbij hoort. 

Tussendoor wordt er gepauzeerd en 
na de Vissersvrouwen nemen de da-
mes en heren van de Vrolijke Samen-
zang het weer over en brengen ieder-
een met hun repertoire in de Kerst-
sfeer. Het belooft een sfeervolle 
middag te worden en iedereen is wel-
kom. Gemengd Nuenens koor De Vro-
lijke Samenzang telt ongeveer 60 le-
den, 40 dames en 20 heren. Het is on-
derdeel van de KBO en staat onder 
leiding van Natalia Tretiakova met pi-
anobegeleiding van Ton Toirkens.  Het 
koor zingt 4-stemmige liederen, in 
meerdere talen. 

De leden van Vissersvrouwenkoor de 
Walnoten treden regelmatig op bij ver-
schillende gelegenheden. Verkleed als 
vissersvrouwen zingen zij op aansteke-
lijke wijze het lied van de zee. Het kun-
nen bekende Nederlandse meezing-
liedjes zijn maar ook luisterliedjes in 
andere talen. Het koor wordt begeleid 
door twee accordeonisten en de muzi-
kale leiding is in handen van Yvonne 
Bouvrie.  

21 december, gratis toegang, zaal open 
om 13.30 uur. De Koppelaar is: De 
Koppel 5, 5674 NW Nederwetten.  

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees
Gerrewe klopt Liessent
Gerrewe klopt Liessent mi 2-1. De derby der lage landen, de Rooms Katholieke 
Gerwense Sportvereniging RKGSV tegen de Rooms Katholieke Voetbal Vereni-
ging Eerste Lieshoutse IVCB-ers (kortweg rkvv ELI), eindigde na een spannende 
strijd in 2-1. Af en toe was er zondagmiddag weer iets van de derbysfeer van 
vroeger te proeven. Nu waren de Gerwense groenwitters productiever dan de 
blauwwitten Bavaria-dorpelingen, vroeger was het ook wel eens anders. 

Er stond en liep aardig wat voetbalvolk op het Gerwense sportpark. Actieve 
Liessentse voetballers uit de vorige eeuw, zoals Guusje van de Biggelaar en Jo-
zef Verhoeven, noemden enkele namen van Gerwense opponenten uit die tijd: 
de broers Theo, Gerrit en Tini Donkers. Destijds vochten Lieshout en Gerwen 
menig duel uit op de groene grasmat. Nu de grenzen tussen de voetbaldistric-
ten zijn opgeheven spelen Gerwen en Lieshout weer tegen elkaar.
Van Roomskatholiek voetballen was zondag niet veel te merken. Het ging er 
stevig aan toe, echt mannelijk voetbal, en soms ook wel over het sportieve rand-
je. Gelukkig wist de vrolijke scheids de matige match tot een goed einde te 
brengen en gingen de 22 spelers opgewekt naar de kantine voor de gezellige 
derde helft.

De lezers die de wedstrijd niet hebben gezien praat ik hier even bij. Gerwen 
kwam na een kwartiertje flipperkastvoetbal op voorsprong door de altijd at-
tente Walter van Kuringen. In de schiettent voor het Liessentse doel van Robin 
Evers prikte Walter raak: 1-0. Voor 2-0 tekende de handige Mike van de Berk met 
een geplaatst schot. ELI probeerde nog wel iets terug te doen, maar de uitblin-
kende Gerwense keeper Bram van de Sande hield zijn doel schoon. Ook na de 
thee dook ELI soms gevaarlijk op voor Brammetje, maar David da Silva en Bas 
Hollanders misten. ELI kwam op 2-1 door een afstandsschot van spits Sem 
Steenbakkers. Aan de andere kant zag Klaas van Krieken zijn poeier op de paal 
uiteenspatten (zie foto). Eindstand: 2-1.

Tussen twee haakjes: ELI staat onder voorzitterschap van Nick Scheltens, een 
dagtaak voor hem in het weekeinde. In zijn vrije tijd is Nick gemeentesecretaris 
van Nuenen c.a. Wat er schuilt achter de afkorting ELI, dat vroeger nog PSV heet-
te? ELI staat voor Eerste Lieshoutse IVCB-ers (IVCB = Interdiocesane Voetbal 
Competitie Bond). Hele mond vol…..

Programma voor zondag: ELI-RKPVV en RKGSV-Nederwetten. Gerwen uit tegen 
Nederwetten. De jubileumwedstrijd in Nederwetten werd met 2-4 gewonnen 
door Gerwen. De Wettense blauwwitten zijn gebrand op revanche en Gerwen 
onderschat de tegenstander niet. De bal is rond, de wedstrijd duurt tweemaal 
45 minuten, de aftrap is zondagmiddag om half drie.   

 

Prof. Dr. Nic Douben, verzorgt de inleiding 
tijdens de slotmanifestatie op dinsdag-
middag 15 december in Het Klooster.

Gemengd Nuenens koor ‘De Vrolijke Samenzang’ .

Renovatie/herinrichting De Bogerd en Laar 

Beide taken stonden al geruime tijd op 
de agenda van de Gemeente Nuenen
Onlangs is de herinrichting van de Bogerd gerealiseerd en alles is naar wens 
van de bewoners verlopen, alleen het ‘buurtbenk ske’ ontbreekt nog.

De renovatie van het Laar is nog in vol-
le gang en door inspanning van de 
Dorpsraad wordt ook het trottoir op-
geknapt. Voor een grote renovatie 
hiervan was namelijk geen geld en kon 
ook niet gerealiseerd worden tenzij 
(ooit later) enkele grote oude eiken ge-
rooid zouden worden. De Dorpsraad 
heeft aan de gemeente voorgesteld 5 
oude eiken toch direct te vervangen 
door jongere aanplant. Samen met de 
gemeente werd een brief voor alle om-
wonenden opgesteld met daarin een 
duidelijke uitleg waarom de oude ei-
ken gerooid moesten worden. Deze 
brieven werden met een persoonlijke 
toelichting afgegeven zodat de bewo-
ners tegelijk toestemming voor het 

plan konden geven. Enkele bewoners 
moesten nog flink overreden worden 
om alsnog hun toestemming te verkrij-
gen. Spijt hoeven ze hiervan niet te 
krijgen want het Laar ligt er inmiddels 
dankzij de mooie bestratingsmachine 
weer prima bij!
 In korte tijd, zonder ellenlange discus-
sies en met veel goede wil is er accu-
raat gehandeld mede dankzij de prima 
medewerking van de gemeente.
Dorpsraad Gerwen dankt de gemeente 
voor de uitstekende ambtelijke onder-
steuning. In de toekomst zou het mis-
schien handig kunnen zijn om de 
Dorpsraad en ook direct betrokkenen 
(omwonenden) eerder te betrekken bij 
dergelijke grote onderhoudsbeurten.



Vraag ’t aan Jeroen

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Wat is er mooier dan een stralende lach? Daar wordt u toch 

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

Parkstraat 31 | Tel. 040 - 780 22 32 
info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Sluiting VakantieXperts 
filiaal Vincent van Goghstraat 
per 19 december 2015
Het is met pijn in ons hart dat wij, Suzanne Lazaroms 
(12,5 jaar werkzaam) en Sylvia Heesterbeek (16 jaar 
werkzaam), afscheid van u nemen. Onze gewaardeer-
de klanten willen wij, via deze weg, hartelijk danken 
voor de vele mooie jaren. Met ontzettend veel plezier 
hebben wij uw reis verzorgd!

Onze activiteiten worden voortgezet door onze 
VakantieXperts collega's aan de Parkstraat 3a te 
Nuenen. Ook zij zullen met enthousiasme en erva-
ring uw reizen verzorgen.

Uiteraard bent u nog van harte welkom om bij ons op 
de koffie te komen. Dit kan t/m zaterdag 19 december 
2015. Mochten wij u niet meer persoonlijk tegenko-
men dan wensen wij u bij deze niets dan goeds voor 
de toekomst. 

Met vriendelijke groet, 
Suzanne Lazaroms en Sylvia Heesterbeek

 PUZZELHOEKWeek 50

1 7
8 7 9 5

5 3 6
3 8
9 6 8 7

9
6 1 2

2 5 1

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 gejaagd 6 mossteppe 12 vorstentitel 13 kelner 
14 dierengeluid 16 binnenste van beenderen 18 naarling 19 motorraces 
20 waterkering 22 ratelpopulier 24 vlaktemaat 25 afgunst 27 reageerbuis 
29 vrouwelijk dier 30 kledingstuk 31 bijbelse figuur 33 koraalbank 
35 pers. vnw. 37 paling 38 vijandelijke inval 39 domoor 40 de onbekende 
41 aanhanger 42 priem 44 soortelijk gewicht 45 haarsmeer 47 vorderen 
50 Europeaan 52 plechtige gelofte 54 lidwoord 56 heftig 58 public relations 
59 openbare functie 61 verdikt sap 64 rondhout 65 essentie 66 strook 
68 onderdanig 69 vrucht.

Verticaal: 1 vel 2 spil 3 visgerei 4 deel v.e. trap 5 Europeaan 7 wilde haver 
8 riv. in Spanje 9 ontkenning 10 titel 11 bewijsstuk 15 supporter 
17 scheepstouw 18 pl. in Gelderland 19 tijdvak 21 pers. vnw. 23 Europese 
vrouw 24 als onder 26 lidwoord 27 autopech 28 lompe vrouw 29 voegwoord 
30 kerkelijke straf 32 langs 34 mager 36 nauw 41 gulden 43 selenium 
46 en dergelijke 48 een weinig 49 pl. in Flevoland 51 science fiction 
52 pl. in Limburg 53 liefdesgod 55 tweegevecht 57 lijfeigene 59 Engels bier 
60 bevlieging 62 papegaai 63 vreemde munt 65 muziekschijfje 67 riv. in Italië.
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45 46 47 48 49 50 51
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68 69
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6 3 5 9 8 4 7 2 1
9 4 7 1 2 3 5 8 6
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2 6 4 5 3 8 1 9 7
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3 2 6 4 1 5 9 7 8
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E L I T E G O E D N K A

G D L N N N S M O T O R

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

N I E L A T R I T R E E

N B S P P T V P T O B G

E E B N M E A R S O E E

K G R I A K I N A W U P

N I I U C P E T D M K L

E A E D T E T N A N E T

E A F I A E A S T N N N

T P E D A L E I V O O R

O K R E H S N T H C I D

KASTEELTOREN

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.

AVOND
BEAGLE
BREIEN
BRUID
DEKKING
GAPER
GROEIPRODUCT
HEIPAAL
JAMMEREN
KIEZEL
KIKKERPOEL
KOEST
KORJAAL
LATENT
LYSOL
ONTOEREIKEND
OPVOEDER
POLAIR
POVER
PUBER
REDDER
SPINNENWEB
STAND
SUPER
TENUE
TJALK
TRONIE

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Week 48, Mw. A. Rijsmus, Nuenen.

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

 I.v.m. Kerstavond en Oudjaarsdag verschijnt 
ROND DE LINDE in beide weken op 

woensdag 23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en advertenties is
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

DINEREN TIJDENS 
KERST &

NIEUWJAAR
- À LA CARTE -

Sakis wil u graag een gezellige echte 
Griekse avond aanbieden, waarbij u kunt 

genieten van echte Griekse mediterraanse 
gerechten in Restaurant Elpida.

2 GROEPEN
1e groep dineren om 15.30 uur.
2e groep dineren om 19.00 uur.

Graag van te voren reserveren.

12 DECEMBER GRIEKSE LIVE MUZIEK
Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant

Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13
www.restaurant-elpida.nl

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
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Engelse conversatiegroep voor 
beginners bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats
Begin januari start Hobbycentrum de Dorpswerkplaats op dinsdagavond 
met een conversatiegroep Engels voor beginners. Welkom zijn mensen die 
zeer beperkt Engels kunnen lezen en spreken. Onder begeleiding van een 
deskundige wordt er met en van elkaar geleerd het Engels zo goed mogelijk 
onder de knie te krijgen.

Om verder te durven gaan dan alleen 
groeten of de weg vragen, is het goed 
om wekelijks te oefenen in een kleine 
groep. Wij werken daarom met maxi-
maal 10 deelnemers. Via speelse op-
drachten, met een grammaticaboek en 
een eenvoudig Engels leesboek raak je 
steeds meer vertrouwd met de Engelse 
taal. Tijdens de bijeenkomsten kun je 
met elkaar praten over van alles. Bij-
voorbeeld over je hobby's, kinderen, 
vakanties of andere onderwerpen die 
de deelnemers interessant vinden.

KWF-afdeling Lieshout zoekt 
contactpersoon
Ieder jaar krijgen ruim 100.000 Nederlanders de diagnose kanker. Omgere-
kend naar de bevolking van Lieshout zijn dat 26 plaatsgenoten per jaar. In 
Lieshout zamelen de vrijwilligers jaarlijks tijdens de KWF-collecte in sep-
tember bijna € 2.000,- in voor kankeronderzoek. De KWF-afdeling is op zoek 
naar een contactpersoon die het werk van deze vrijwilligers in goede banen 
leidt. 

Eric van Veelen, regiocoördinator bij 
KWF Kankerbestrijding: “Wij zijn bij-
zonder dankbaar voor de inzet van de 
vrijwilligers in Lieshout. Wij vinden 
het belangrijk dat we dit goede werk 
ook in de komende jaren veilig kunnen 
stellen en eventueel uitbreiden. We 
zoeken daarom een contactpersoon 
voor de afdeling Lieshout: iemand die 
de verbindende schakel vormt tussen 
KWF en de vrijwilligers en zorgt dat de 
afdeling stevig op haar voeten staat. 
Dat is belangrijk, want met elkaar zor-
gen we ervoor dat er geld bij elkaar 
komt voor wetenschappelijk kanker-
onderzoek. Dankzij dit onderzoek is er 

veel vooruitgang geboekt; zo is het 
percentage kankerpatiënten dat vijf 
jaar na de diagnose nog in leven is, ge-
stegen van gemiddeld 25% in 1949 
naar 62% in 2014. Dat betekent dat we 
samen de dag dichterbij brengen dat 
we kanker verslaan. Iemand die een 
bijdrage wil leveren aan deze missie is 
van harte welkom! ”
Wilt u zich inzetten voor KWF Kan-
kerbestrijding en bent u geïnteres-
seerd in de functie van contactper-
soon? Neemt u dan voor meer infor-
matie contact op met Eric van Veelen 
via 06 51 29 33 46. Of meldt u aan via 
aanmelden@kwf.nl.

Doe mee met     
het Overdwars      
krakerfestival 
Op zondag 17 januari 2016 wordt het Overdwars krakerfestival gehouden in 
café Ons Dorp. Vanaf 14.00 uur binden kandidaten de sportieve en ludieke 
strijd aan om de eer van de Nuenense carnavalskraker 2016. Deelname is 
kosteloos. De enige voorwaarden zijn dat jouw kraker live gezongen wordt 
en dat de tekst uniek is. Je mag je laten begeleiden door een orkest, maar je 
mag ook een orkestband gebruiken, een mp3, cassettebandje of a capella 
zingen. Onze techniek staat voor niets. 

Onze tips:
- Laat je inspireren door de actualiteit, 

lokale gebeurtenissen of gouden ou-
den.

-  Houd het simpel
-  Kies een leuke uitdossing
-  Bedenk een kleine act en
-  Pak het publiek helemaal in

Van uw lichamelijke klachten af   
via de Mc Kenzie Methode
Heeft u last van één of meer onderstaande klachten?
Ischias (uitstralende pijn vanuit de rug naar een of beide benen)
Gewrichtspijn in de heupen, billen, schouders of bovenarmen
Moeite met buigen als gevolg van stijfheid of pijn in de onderrug
Pijn die begint in de rug of de nek en lijkt te verspreiden naar de billen of schou-
ders
Wisselende tintelingen of gevoelloosheid in de voeten of handen
Zeurende pijn in de ellebogen of knieen, die niet verbetert door een behande-
ling van deze gewrichten.

Dan kan uw fysiotherapeut u wellicht helpen via de Mc Kenzie methode. De 
McKenzie Methode is een internationale behandelmethode voor onderzoek en 
behandeling van pijn aan de wervelkolom en ledematen. Het is ontwikkeld 
door fysiotherapeut Robin Mc Kenzie uit Nieuw Zeeland. De methode wordt al 
meer dan 30 jaar wereldwijd gebruikt. De fysiotherapeut doet een uitgebreid 
lichamelijk onderzoek om tot een betrouwbare diagnose te komen. Dure MRI’s 
zijn vaak onnodig. 
De methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes. Wan-
neer de patient deze principes goed begrijpt en toepast, kunnen deze zeer suc-
cesvol zijn.  
Voor meer info: FysiotherapieNuenen.nl

De fysiotherapeut

Er wordt flink aan de weg gewerkt bij de rotonde 
ter hoogte van ‘Goossens wonen en slapen.     (Foto’s Peter Coppens)

KBO Lieshout in december
Vrijdag 11 december: laatste kienavond van het jubileumjaar. Op deze 
avond nodigen we u uit voor een bijzondere kienavond. Zo kort voor Kerst 
willen we u graag eens aangenaam verrassen. 

Voor iedere deelnemer is er een 
kerstattentie. Vanavond zijn er geen 
prijzen met pakken koffie te winnen, 
maar in plaats daarvan kersttasjes met 
inhoud. Iedereen is van harte welkom, 
lid of geen lid van onze vereniging. 
Brengt u eens een kennis of vriend(in), 
of buurman of -vrouw, of kleinzoon of 
-dochter mee. Zeker ook als u alleen 
bent is het gezellig, zo’n avondje kie-
nen met al die andere mensen. De zaal 
in het Dorpshuis is open om 19.00 uur 
en aanvang kienen is om 20.00 uur.

Maandag 14 december 
Een traditie is het kerststukken maken 
voor zieke leden en voor de kerstlote-
rij. Op maandag 14 december zijn de 
senioren die hierbij willen helpen wel-
kom bij Jo van den Biggelaar aan de 
Schutsstraat 37 in Lieshout. Ook zijn 
er mensen nodig om op zaterdag 12 
december alles mee klaar te zetten. 
Graag van tevoren aanmelden, tel. 
0499 422117. Heeft u materiaal over, 
zoals groen van naaldbomen, hulst of 
mos? U kunt de spullen afgeven op 
Schutsstraat 37.

Dinsdag 15 december 
Dinsdagmiddag 15 december is de 
kerstviering in Zaal de Koekoek. De 
zaal gaat om 13.30 uur open en voor-
zitter Willem Damen opent de middag 
om twee uur. Pater Wester spreekt de 
kerstboodschap uit. Bijzonder is de 
uitreiking van het eerste exemplaar 
van het jubileumboek dat gemaakt is 
ter gelegenheid van het zestigjarig ju-
bileum van KBO Lieshout. Aan deze 
feestelijke middag werken verder Seni-
orenkoor ‘Vogelenzang’ en de groep 
‘Lof ’ mee. Deze groep bestaat uit de 
zangeressen Neeltje van Doore en Jan-
neke Geurts, begeleid door gitariste 
Gemmy Tielemans. In de pauze wor-
den loten verkocht, de trekking is later 
op de middag. Aan het eind van de 
middag is er het gezamenlijke kerstdi-
ner. De kosten zijn € 10,- per persoon. 
Aanmelden voor activiteiten kan bij de 
Inloop, iedere dinsdagmorgen van 
10.00-11.30 uur in het Dorpshuis. 
Loop eens gezellig binnen voor een 
praatje, voor een kop koffie en om ken-
nis te maken met een actieve senioren-
vereniging.

Dienstverlening Taxbus 
feestdagen, nieuwe tarieven 2016
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op ou-
dejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen 
rolstoelgebonden klanten vervoerd. 

Reizigers worden geadviseerd de ritten 
voor de feestdagen tijdig aan te mel-
den. Reserveert u vóór dinsdag 22 de-
cember 2015 / 16.00 uur, dan kunnen 
wij uw rit gegarandeerd op het ge-
wenste tijdstip inboeken. Reserveert u 
later, dan is de kans groter dat u met 
vertraging te maken krijgt. Daarnaast 
zijn de tarieven 2016 vastgesteld.

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen wil-
len wij u natuurlijk het best mogelijke 
vervoer bieden. Wij adviseren u daar-
om om op tijd uw ritten voor de kerst-
dagen te reserveren. Onze vervoerders 
kunnen dan het beste inspelen op uw 
vervoervraag en alvast een passende 

ritplanning maken. Reserveert u vóór 
dinsdag 22 december 2015 / 16.00 uur, 
dan kunnen wij uw rit gegarandeerd 
op het gewenste tijdstip inboeken. Re-
serveert u later, dan is de kans groter 
dat u met vertraging te maken krijgt.
Voor onze rolstoelgebonden klanten 
maken wij een uitzondering. Zij kun-
nen op verzoek ook tijdens de nieuw-
jaarsnacht door Taxbus worden ver-
voerd, omdat zij doorgaans geen alter-
natieve mogelijkheden hebben om het 
vervoer te regelen. Voor rolstoelritten 
tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de 
volgende voorwaarden: De rit kan ge-
boekt worden t/m maandag 28 decem-
ber 2015 /16.00 uur via de reserve-
ringslijn van Taxbus (0800-0234 795).

Lieve lezer,

De Goedheiligman heeft het land 
weer verlaten...
Schijnbaar waren er geen vluchte-
lingen die bedacht hadden dat dit 
een wel heel opportune kans was 
om aan boord van een volstrekt 
zeewaardig schip het land binnen 
te komen...Of wel?...Dan leg ik nu 
onbedoeld een van de beste smok-
kelroutes van de laatste paar hon-
derd jaar bloot...Heeft iemand de 
Sint wel eens fysiek zien vertrek-
ken?...Hoe komt zo'n man aan zijn 
centen?...Heeft er een alerte Mare-
chaussee ooit wel eens een steelse 
blik in 's mans paspoort gewor-
pen?...

Ik ben persoonlijk sowieso al niet 
erg van de Sinterklaasgedachte...
Een schatrijke Turkse Bisschop met 
zijn zwarte helpers...In deze tijd 
heeft toch op z'n allerminst een 
zweem van kolonialiteit en bij de 
Geestelijkheid die pretendeert 
“leuk met kinderen” te zijn, gaan 
bij mij altijd direct de alarmschel-
len gillend af...
Ik heb gelezen dat zelfs die lieve 
schat van een Diewertje Blok wel 
een beetje klaar is met het hele 
feestje en ik begrijp haar volko-
men!

Je zult overigens maar vluchteling 
zijn, rond deze tijd en na een barre 
tocht in Nederland terecht geko-
men zijn en geconfronteerd wor-
den met des Lands eer...Sinterklaas 
(zie bovenstaand), Kerstmis, waar-
bij we om onverklaarbare reden 
onschuldige sparretjes schaamte-
loos volhangen met kansloze para-
fernalia, wat dan ‘gezellig’ heet te 
zijn...Het woord ‘gezellig’ is zonder 
dit gebruik al nauwelijks uit te leg-
gen aan een buitenlander...Nieuw-
jaar, waarbij we fluitend in een half 
uurtje meer ranzigheid de lucht in 
blazen dan dat de hele gemanipu-
leerde Volkswagenvloot in een vol 
jaar file-sukkelen doet...
Dan laten we ons een, volstrekt on-
democratisch gekozen, bontge-
tooide Nar aanpraten waar we ver-
volgens minstens net zo dwaas 
uitgedost vier dagen lang licht be-
schonken achteraan dweilen...
En als we daar mee klaar zijn schil-
deren we onze door God en de Kip 
vervolmaakte eieren in de meest 
smakeloze kleuren en laten die 
door een volwassen vent in konij-
nenpak in de tuin verstoppen... 

Ik ben oprecht blij dat op mij niet 
de onmogelijke taak rust om ‘Bloe-
metjesgordijn’ van Wim Kersten en 
de Viltjes in het Syrisch-Arabisch te 
vertalen...   

Fritz.

GRAAG DE ONDERTEKENING OOK IN DIE LEESTEKENS TE PLAATSEN (IS SYRISCH) 
 
Lieve lezer, 
 
De Goedheiligman heeft het land weer verlaten... 
Schijnbaar waren er geen vluchtelingen die bedacht hadden dat dit een wel heel opportune kans was om 
aan boord van een volstrekt zeewaardig schip het land binnen te komen...Of wel?...Dan leg ik nu onbedoeld 
een van de beste smokkelroutes van de laatste paar honderd jaar bloot...Heeft iemand de Sint wel eens 
fysiek zien vertrekken?...Hoe komt zo'n man aan zijn centen?...Heeft er een alerte Marechaussee ooit wel 
eens een steelse blik in 's mans paspoort geworpen?... 
 
Ik ben persoonlijk sowieso al niet erg van de Sinterklaasgedachte... 
Een schatrijke Turkse Bisschop met zijn zwarte helpers...In deze tijd heeft toch op z'n allerminst een zweem 
van kolonialiteit en bij de Geestelijkheid die pretendeert “leuk met kinderen” te zijn, gaan bij mij altijd direct 
de alarmschellen gillend af... 
Ik heb gelezen dat zelfs die lieve schat van een Diewertje Blok wel een beetje klaar is met het hele feestje 
en ik begrijp haar volkomen! 
 
Je zult overigens maar vluchteling zijn, rond deze tijd en na een barre tocht in Nederland terecht gekomen 
zijn en geconfronteerd worden met des Lands eer...Sinterklaas (zie bovenstaand), Kerstmis, waarbij we om 
onverklaarbare reden onschuldige sparretjes schaamteloos volhangen met kansloze parafernalia, wat dan 
‘gezellig’ heet te zijn...Het woord ‘gezellig’ is zonder dit gebruik al nauwelijks uit te leggen aan een 
buitenlander...Nieuwjaar, waarbij we fluitend in een half uurtje meer ranzigheid de lucht in blazen dan dat de 
hele gemanipuleerde Volkswagenvloot in een vol jaar file-sukkelen doet... 
Dan laten we ons een, volstrekt ondemocratisch gekozen, bontgetooide Nar aanpraten waar we vervolgens 
minstens net zo dwaas uitgedost vier dagen lang licht beschonken achteraan dweilen... 
En als we daar mee klaar zijn schilderen we onze door God en de Kip vervolmaakte eieren in de meest 
smakeloze kleuren en laten die door een volwassen vent in konijnenpak in de tuin verstoppen...  
 
Ik ben oprecht blij dat op mij niet de onmogelijke taak rust om ‘Bloemetjesgordijn’ van Wim Kersten en de 
Viltjes in het Syrisch-Arabisch te vertalen...    
 
 
 
 ,ووددااعا
 
 
 
Frtz. 

Repair Café 
 
De Dorpsraad van Lieshout organiseert op woensdag 16 d ecember weder-
om het maandelijks Repair Café. In het Dorpshuis in Lieshout, draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar al-
lemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café bezoe-
ken, nemen van thuis kapotte spullen 

mee. Broodroosters, lampjes, föhns, 
kleding, fietsen, speelgoed, servies… 
Alles wat niet meer werkt is welkom en 
maakt kans op een geslaagde reparatie. 
De vaklui in het Repair Café weten bij-
na altijd raad. 
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In Ne-
derland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel men-
sen niet meer in het systeem. Met het 
Repair Café wil de Dorpsraad daar ver-
andering in brengen. Het dient ook om 
bewoners op een andere manier met 
elkaar in contact te brengen. En te ont-
dekken dat er heel veel kennis en prak-
tische vaardigheden in de buurt aan-
wezig zijn. Samen repareren kan lei-
den tot hele leuke contacten in de 
buurt. 

Repair Café:
Woensdag 16 december 13.30-16.00 
uur, Dorpshuis Lieshout

 
In ons Overdwars Krakertheater 
komt jouw act gegarandeerd tot zijn 
recht. Wij zijn er klaar voor. Jij ook?
Meer weten? Volg ons op: www.face-
book.com/liedjesfestivalnuenen vra-
gen of aanmelden? 
Mail naar: overdwarskrakerfestival@
gmail.com

De ophaaltijden liggen tussen 00.30 en 
01.30 uur. Vanwege de beperkte be-
schikbaarheid kan het voorkomen dat 
klanten niet helemaal op het gewenste 
tijdstip worden vervoerd. In de nieuw-
jaarsnacht kan per pashouder maxi-
maal één (sociaal of medisch) begelei-
der meereizen. 

Tarieven Taxbus 2016 
Voor 2016 zijn de volgende klanttarie-
ven vastgesteld:
Wmo tarief                      € 0,70 per zone.
Commercieel tarief*     € 8,85 per zone.
Toeslag aankomstgarantie      € 7,85
*Het commerciële tarief geldt vanaf de 
6e zone en voor zones die buiten uw 
individuele vervoergebied vallen (niet 
van toepassing voor OV Helmond).

Als je je aanmeldt ( NU doen bij ons 
hobbycentrum!) krijg je ‘snuffeltijd’. 
Dit betekent dat je een paar weken 
kunt meedoen voordat je een definitief 
besluit neemt. Vind je het leuk en wil je 
doorgaan met de conversatiegroep 
dan is het nodig dat je officieel deelne-
mer wordt van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats. Dat kost € 100,- per 
jaar, wat dus neerkomt op € 2,- per 
week. (Zie www.dorpswerkplaatsnue-
nen.nl)
De bijeenkomsten vinden plaats op 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur 
in het gebouw van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats. Adres: Park 63b, in 
het centrum van Nuenen. Voor meer 
informatie over deze conversatiecur-
sus kun je contact opnemen met Ger 
van de Ven, tel. (040) 283 3890 of mai-
len naar gervandeven@live.nl. 

ROND DE LINDE, 
de enige échte 

NUENENSE KRANT 
die geheel door 

Nuenense ondernemers 
wordt vervaardigd

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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



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

Een selectie van de door ons verkochte woningen in 2015

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

Kerstbomen te koop
Mooie kerstbomen te koop.
Rechtstreeks vers vanaf het veld   
in het Nuenense Broek
(Einde Helsestraat)
Diverse soorten en maten.
Zelf uitzoeken.
De verkoop is op: 
vrijdag, zaterdag en woensdagmiddag.
Start verkoop 9 december.

MERKEN VOOR 
MINDER

14 T/M 19
DECEMBER

ACTIEPERIODE

WWW.BODYBRAND.NL
Boordseweg 1b, Nuenen

fabriekswinkelbodybrand

assortimentop het gehele

*Het laagst geprijsde artikel is gratis.

GRATIS

bij besteding van 
minimaal €25,-

BIOSILK
THERAPY

op=op

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
Rond de Linde iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Sinterklaas op de Crijnsschool
Op vrijdag 4 december werd het Sinterklaasfeest gevierd op de Crijnsschool. 
Elk jaar is het toch weer spannend: komt Sinterklaas ook zelf of heeft hij het 
te druk… 

Alle kinderen van de Crijns, ook die 
van de dependance op de Jacobushoek 
stonden vol verwachting op de speel-
plaats aan de Heikampen. Ineens za-
gen ze een piet op het dak die hen op-
zweepte om flink hard te zingen. Nou 
dat hielp prima! Sinterklaas kwam al 
snel om de hoek met nog twee andere 
pieten en een schattige ezel die zakken 
met pakjes droeg. En toen kon het gro-
te feest beginnen! 
De Sint en zijn gevolg gingen eerst met 
de kinderen van groep 7 en 8 naar de 
speelzaal, waarna die terug konden 
naar hun eigen locatie, daarna kwa-
men ze in alle klassen op bezoek. Alle 
kinderen kregen een leuk individueel 
cadeautje van Sinterklaas en voor alle 
groepen waren er klassencadeaus. 
Groep 6, 7 en 8 hadden ook nog prach-
tige surprises voor elkaar gemaakt. 

Tenslotte werden dit jaar ook de juffen 
en meesters niet vergeten: zij kregen 
allemaal een doosje met MI-buttons. 
Op die buttons staan de logo’s van alle 
Meervoudige Intelligenties. Met de 
buttons kunnen de leerkrachten de 
kinderen belonen wanneer ze iets knap 
hebben gedaan. 
Het was heel bijzonder dat Sinterklaas 
ze zelf ook gebruikte voor zijn pieten. 
Zo had de piet die voor de ezel zorgde 
een button Natuurknap op en de piet 
die zo makkelijk het dak op en af kon 
was natuurlijk Beweegknap! Ook Sin-
terklaas is namelijk van mening dat het 
er niet om gaat hoe knap je bent, maar 
om hoe je knap bent! En knap zijn we 
allemaal op de Crijns net als Sint en de 
pieten. We hadden, met z’n allen, een 
geweldige 4 december op de Crijns-
school.

Sinterklaas op De Nieuwe Linde Pietje kwijt bij Sint Jozefschool
Het is woensdag als alle kinderen buiten spelen en de Sint Jozefschool 
binnen willen gaan.
Maar dan zien ze ineens Sint en Piet bij het Nederwettense schoolhek staan
“Help, help, er is een pietje kwijt” roept Piet in paniek
Of durft die Piet niet te komen; is hij soms schoolziek?
Sint en Piet maken zich grote zorgen want er is een pietje kwijt
Waar zit die gekke Piet toch al de hele tijd?
Sint had hem die nacht ook al niet gezien
Zou hij in slaap gevallen zijn misschien?
Na lang zoeken vonden de kinderen hem op het dak
Naast hem stond een hele grote pieten zak
Waarom blijft die piet met zijn zak daar nou de hele tijd staan?
Hij is een beetje bang en durft niet van het dak af te gaan!
Gelukkig komt daar toevallig een grote verrijker aan
De sint gaat dan voor in de bak van de verrijker staan
De bak gaat met de sint heel voorzichtig omhoog
En al gauw staat het pietje met de Sint oog-in-oog
Zo brengt de Sint het pietje weer naar aan de grond
Gelukkig zijn ze allebei nog helemaal gezond!
Daarna was het tijd voor een heel groot Sinterklaas feest
Want daarvan houden de kinderen toch het allermeest
De Sint mocht ook in alle klassen even binnen kijken
Zo kon hij alle kinderen van de Sint Jozefschool goed bereiken
De Pieten strooiden bergen snoepgoed en pepernoten
Waar alle kinderen overduidelijk van genoten
Wij bedanken de organisatie, Sint en de Pieten met hun pakketten
We zien ze heel graag volgend jaar weer in Nederwetten!

  Sinterklaas bij DOEN!
Elke dinsdagavond sporten de Nederwettense jeugdleden van DOEN!
ze sporten buiten in de zomer en in de gymzaal in het winterseizoen.
Ze beoefenen allerlei leuke sporten en doen gezellige spellen,
hoeveel ze op een avond dan rennen, dat is niet te tellen.
Maar op dinsdagavond 1 december zou het anders gaan,
de oudste kinderen mochten hun sportschoenen thuis laten staan.
Zij gingen met allerlei Sinterklaas kadootjes aan de slag,
het ruilspel en al het lekkers zorgde voor een grote glimlach.
Voor de jongere kinderen stonden in de gymzaal allerlei toestellen klaar,
ze mochten pietengym doen en waren daarmee (bijna) onvermoeibaar.
Net toen de avond bijna om was en de kinderen met de gym wilden stoppen,
hoorden ze iemand heel hard op de ramen kloppen.
Oh gelukkig Sint en Piet hadden toch nog aan de kinderen gedacht,
en voor alle lieve kinderen een leuk kadootje mee gebracht.
Bedankt voor de leuke avond vrijwilligers en kinderen van DOEN! 
Wij verwachten nog veel meer gezelligheid dit sport- en spelseizoen!
Wil je  meer weer over onze leuke en sportieve activiteiten weten,
dan mag je onze site: www.doennederwetten.nl niet vergeten!

Sinterklaas viert feest op De Dassenburcht

Samen dansen,    
swingen en zingen
Vol verwachting klopten de hartjes van alle kinderen van basisschool De 
Dassenburcht op vrijdagochtend 4 december. Want op die ochtend zou Sin-
terklaas met zijn pieten de school met een bezoekje vereren. In groten geta-
le stonden de kindjes, uitgedost met prachtige zelfgemaakte pietenmutsen 
en -kronen, bij het hek op de speelplaats te wachten tot de goedheiligman 
zou komen. Want zou hij wel komen dit jaar….?

Het verlossende antwoord kwam ge-
lukkig snel. Vanaf de Weverstraat ver-
scheen een kar met paard met daarin 
de Sint en zijn drie pieten: dansPiet, 
verdrietPiet en paniekPiet. Onder luid 
gezang en groot enthousiasme kwam 
het viertal het schoolplein op, want 
Sinterklaas, tsja, die is natuurlijk meer 
dan welkom! De Dassenburcht had 
een heel programma voor de goedhei-
ligman samengesteld; hij begon in de 
aula met alle groepen van de onder-
bouw. Zij lieten hem en de pieten zien 
hoe goed ze kunnen zingen en dansen. 
Allerlei sinterklaasliedjes passeerden 
de revue en de kinderen stonden te 
swingen op het podium. De pieten de-
den lekker mee en ook de leerkrachten 

werden op het podium gehaald om een 
dansje te doen. Voor sommige kleuters 
was het nog een beetje spannend; zij 
keken vanaf de zijlijn een beetje arg-
wanend naar al het sinterklaasgeweld. 
Gelukkig waren de pieten erg lief en 
namen ze de kindjes bij de hand of op 
schoot. Het was samen genieten. Sin-
terklaas bezocht daarna alle klassen, 
de onderbouw, maar ook de boven-
bouw. Zij hadden een surpriseoch-
tend, met de meest fantastische crea-
ties die ze voor elkaar hadden gemaakt, 
voorzien van een gedicht. Wat een cre-
atieve talenten zitten er op deze school. 
En toen was het alweer tijd om verder 
te gaan, want Sinterklaas had natuur-
lijk nog de nodige bezoekjes af te leg-
gen. Met een luid ‘Dag Sinterklaasje’ 
nam iedereen afscheid van Sint en zijn 
drie pieten met een belofte: volgend 
jaar bent u weer welkom op De Das-
senburcht!

Sinterpiet? Geen Sint? Gelukkig toch nog 
bezoek van Sinterklaas op De Wentelwiek
Alle kinderen, leerkrachten en ouders stonden vrijdagmorgen 4 december 
vol verwachting samen op Sinterklaas en zijn pieten te wachten. Er was wel 
wat vreemds aan de hand. 

In groep 1-2b waren wat spullen weg; 
de verkleedkleren van de Sint, de staf 
én de mijter die één van de kinderen zo 
mooi geknutseld had. Gelukkig wer-
den er door de andere kinderen al 
slimme oplossingen bedacht. Mis-
schien kon ze een pietenmuts uit de 
verkleedhoek lenen? Of een snel een 
nieuwe mijter knutselen. Wat een vin-
dingrijkheid!
En toen, nadat we héél hard gezongen 
hadden, kwamen er drie sportieve pie-
ten aan Dat was toevallig, nét nu we 
met het thema sport, beweging en ge-
zondheid bezig zijn! Maar helaas kwa-
men de pieten zonder Sinterklaas. 
Hoewel; één piet kwam met rode man-
tel, staf en witte baard en de papieren 
mijter op. Allemaal geleend uit groep 
1-2b! De pieten waren Sint kwijt. Ze 
wilden de kinderen van De Wentel-
wiek niet teleurstellen en daarom had 
een piet zich verkleed als Sinterpiet. 
Zonder Sint gingen we allemaal samen 
naar onze aula. Daar aangekomen, 
zongen we liedjes en probeerden we er 
het beste van te maken. Maar wat was 
dat! We hoorden gesnurk. Wat bleek. 
Sint was na een drukke nacht in slaap 
gevallen in het bed op het podium. 
Hoera, Sint was er toch! Het Sinter-
klaasfeest kon beginnen. Iets minder 
gezond dan anders, met al dat lekkere 
snoepgoed. Voor één keertje….

Afgelopen weken was er veel te doen op De Nieuwe Linde
En waren er vooral veel vrolijke kinderen
Want wat was er aan de hand
Sinterklaas was in Nuenen aanbeland

Dus er was reden voor allerlei activiteiten
Met een heleboel Sintspecialiteiten
Het begon met het thuis bakken van pepernoten
Het deeg werd in verschillende vormen gegoten

Ook werd natuurlijk in iedere klas de schoen gezet
Dat zorgde voor extra spanning, maar vooral pret
Helaas, en dat wisten we vooraf gelukkig niet
Werden de schoenen gevuld door Rommelpiet

Dus in alle klassen was het een bende
En het opruimen zorgde voor een hoop ellende
Want sommige knikkers en potloden zijn nog steeds niet terecht
En nog niet alle schriften en boeken zijn recht gelegd

Verder hebben alle kinderen laten zien
Dat ze later ook Piet kunnen worden misschien
Bij de Pietengym werd er van alles geleerd
En werd er op hoog niveau gepresteerd

Afgelopen week werd de school langzaam aan gevuld
En werden de mooiste creaties onthuld 
Want de groepen zes tot en met acht
Hadden hun surprises al naar school gebracht

Zodat iedereen deze al kon bekijken
En ze met elkaar kon vergelijken
En op vrijdag werden ze allemaal onthuld
En werden zakken met snoep en cadeaus gevuld

De andere groepen brachten een bezoek aan de Sint 
Hier was aandacht voor ieder kind
Met auto’s en fietsen waren ze naar de Sinterklaashof gekomen
En hadden ze cadeaus voor Sint meegenomen

Met een dansje, versje, liedjes en veel meer
Werd de Sint verrast keer op keer
Alle vragen mochten aan Sint worden gesteld
En de laatste wijzigingen in de verlanglijstjes werden gemeld

Maar ook Sint had een cadeau voor alle kinderen
En liet zich daarbij door niemand hinderen
Omdat de t-shirts van school nog met het oude logo waren
Was hij voor nieuwe shirts gaan sparen

Nu lopen alle kinderen en leerkrachten van school er weer 
netjes bij
In deze nieuwe blauwe kledij
Sint is dus met een gerust hart terug naar Spanje vertrokken
En heeft plaats gemaakt voor de kerstklokken

Namens De Nieuwe Linde dank aan iedereen
Want dit Sintfestijn kunnen we niet alleen

Terugblik op Sint en Piet



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

LINDEBLAADJES

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

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

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

W I N T E R B A N D E N 
WIELWISSEL voor Nue-
nen ca. vakkundig gemonteert 
door Gerwenaar. Online prijs-
info op. www.helmond-
banden.nl Duizeldonkse-
straat 11b Helmond. Bel voor 
afspraak 06-54297369.

TE KOOP Geslachte konij-
nen. F. v.d. Wijst. Collsehoef-
dijk 25b. Tel. 040-2835649.

TOTALE INBOEDEL 
VERKOOP Wegens verhui-
zing. Van 10.00 - 14.00 uur op 
zaterdag 19 december. Schut-
terijakker 53.

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

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.

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

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

NIEUW: GEHEEL 
UITKLAPBARE 
VOETENSTEUN

MAATWERKLEDER OF STOF STA-OP STOELEN

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Relaxfauteuils
- op maat
- in leder en stof
- zeer ruime keuze

geheel uitklapbare 
voetensteun

Ontvang een GRATIS 
VOETENBANK bij Variér 
Peel of Kokon

A C T I E

Ook modellen in de S A L E

in stof vanaf 
€ 1.479,--

R E L A X F A U T E U I L S
VAN KLASSIEK TOT MODERN

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

GOEDKOOPSTE IN NUENEN 

KERSTBOMEN
BOORDSEWEG 53A

OPENINGSTIJDEN:
DONDERDAG EN VRIJDAG 
VAN 13.00 TOT 20.00 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ZONDAG VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

START VERKOOP 3 DECEMBER 2015Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

TE KOOP: kachel- en open-
haardhout oven gedroogd. 
€ 110,- per m3. Eiken € 65,- 
per m3. Aanmaakhoutjes 3 
zakjes € 10,-. Kerstbomen 
Blauwspar en Nordmann van 
€ 10,- tot € 20,-. Bij fam. van 
Baren, Boord 30 Nuenen. 
Tel: 040-2836270.
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‘Vier keer leuk!’ in Ons Tejater Lieshout
Vrijdag 11 december komt de Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’ naar Ons Te-
jater. Altijd weer een verrassing! Cabaretliefhebbers opgelet! Deze voorstel-
ling mag u niet missen. 

In de Cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstormende cabarettalenten elk een voor-
stelling van ongeveer 25 minuten. U ziet finalisten en prijswinnaars van diverse caba-
retfestivals. De Cabaretpoel, een nieuw initiatief voor aanstormend cabarettalent om 
zich aan het publiek te presenteren. Het is een soort reizend cabaretfestival, maar 
dan zonder competitie element. Een avondje Cabaretpoel is een echte belevenis. Het 
is een zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende cabaretgenres. Vier cabaret-
voorstellingen voor de prijs van één, met voor elk wat wils. Wie er spelen, blijft 
meestal tot de avond zelf een verrassing. Dus laat uzelf verrassen door het talent van 
de toekomst. Vrijdag 11 december, aanvang 20.30 uur, in de theaterzaal van het 
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout. Kaarten zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis. Reser-
veringen: www.vierbinden.nl/onstejater of tel. 0499-422878 (maandag t/m donder-
dag na 13.00 uur en vrijdagavond na 18.00 uur).      

Pietentrouwerij       
op Brede School Heuvelrijk
Op 4 december gaven op Brede School Heuvelrijk twee verliefde pieten elkaar 
het ja-woord. In een drukke gymzaal waren alle kinderen van de school met 
hun ouders en grootouders getuigen van de huwelijksvoltrekking.

Liefde op de boot
Carlos, Pietos Salazar Garcia werd op de stoomboot op slag verliefd op de knappe 
meisjespiet Petronella, Maria Santos Lopez. In de pakjeskamer van de boot wis-
selden ze hun eerste verliefde blikken. Aangekomen in Nederland kwamen de 
Pieten op Brede School Heuvelrijk terecht. In de school stonden twee bedjes en 
daar werden overdag steeds voorwerpen van het verliefde stel gevonden. Uitein-
delijk vroeg Carlos zijn lieve Petronella ten huwelijk en afgelopen week werd er 
een vrijgezellenfeest gevierd.

Huwelijksvoltrekking
Sinterklaas begeleidde Petronella naar haar Carlos. Carlos had een grote bos 
bloemen, gemaakt door de kinderen van de ouderbouw. Daarna ging hij nog-
maals voor zijn bruid op de knieën. Kinderen hadden voor de Sint en het paar 
schitterende optredens voorbereid. Tijdens de optredens voltrok Sinterklaas het 
huwelijk. Daarna barstte het feest los met pepernoten, speculaas en een grote sin-
terklaaslollytaart. Wij hopen dat Petronella en Carlos een leuke huwelijksreis 
hebben in Spanje en we hopen ze volgend jaar terug te zien.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 13 december in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Plaatsing	beeldengroep	de	Aardappeleters
•	 Lionsclub	verkoopt	worstenbrooodjes	voor	goed	doel
•	 Voortgang	werkzaamheden	Europalaan/	HOV-2
•	 Disco	René
•	 Terugblik	op	het	afscheid	van	pastor	Jos	Deckers
•	 Contextuele	hulpverlening
•	 De	 raadsvergadering	 van	 17	 december	wordt	 rechtstreeks	 uitgezonden	
door	LON	TV.

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur , 14.00 uur, 17.00 uur, 19.00 
uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actue-
le	nieuwsberichten	lezen	en	oude	LON-opnames	bekijken.	U	kunt	alle	re-
portages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Op welke TV- kanalen kunt u LON TV ontvangen?
UPC analoog  (frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+)
Ons	BrabantNet	analoog		(frequentie	792	MHz,	kanaal	39)
Ons	BrabantNet	Nuenen	HD	(frequentie	DVB-C	44,	kanaal	61+)
Ons	BrabantNet	Nuenen	IPTV	(Animo-set-up	box,	kanaal	2009)
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; met CI+ module kanaal 334
KPN (kanaal 609)

Ook optredens in Bakel voor 
de bewoners van De Akkers
Op donderdag 26 november kregen de bewoners van De Akkers die tijdelijk 
in Bakel verblijven, bezoek van een aantal huisdieren met hun verzorgers. 
De Stichting ‘De Ark van Noah’ komt met diverse huisdieren naar o.a. verzor-
gingscentra. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat dieren een 
positieve invloed hebben op mensen.

Wat een prachtige middag werd het. 
Bewoners en medewerkers van De Ak-
kers genoten van al die dieren. Er was 
een schaap meegekomen, Lammie ge-
heten, een varkentje dat vrolijk knor-
rend rondliep. Diverse honden lieten 
zich aaien en een klein hondje, Knillie, 
zat	graag	op	schoot.	Ook	waren	er	di-
verse cavia’s die zich heerlijk lieten 
vertroetelen	door	bewoners.	Ook	ko-
nijnen en zelfs een haan en zijn kippen 
waren in trek. Het was een heerlijk ge-
zicht, die intens genietende mensen 
met een dier op schoot.
De dag er op, 27 november heeft het 
Shanty-koor ‘Dwarsgetuigd’ een ge-
slaagd optreden verzorgd voor de be-
woners uit De Akkers. In Bakel werd 
op verzoek van de Stichting ‘Vrienden 

van De Akkers’ in de namiddag in de 
Gasterij opgetreden. In een bijna vol-
tallige bezetting slaagde het koor er in 
om de toehoorders mee te nemen op 
de woelige baren. Vooral de nostalgi-
sche zeemansliedjes deden het erg 
goed. Alhoewel het ruige zeebonken 
lijken, een clubje ‘ongeregeld’, spreekt 
juist zo’n optreden de oudere toehoor-
ders enorm aan.
Het was zeker een geslaagd optreden, 
dat hopelijk voor herhaling vatbaar is. 
Met voldoende ‘oorlammen’ als dank 
konden de koorleden terug naar Nue-
nen en de bewoners weer naar hun ka-
mers.	 Op	 het	 programma	 in	 Bakel	
staat binnenkort een optreden van het 
operette-koor ‘Priamore’ en wel op za-
terdag 19 december a.s.

Verstuurd vanaf mijn iPad
 
Elwien Bibbe 

Mijn surprise maak ik van karton en plakband. Het karton krijg ik van een be-
kende drukkerij in Nuenen, in grote hoeveelheden. En dat was ook nodig, dit 
jaar, omdat ik met mijn eerste versie volledig de mist in ging. Ik werk in 3D. En 
het liefst heel groot, hoog ook. Een beetje zoals mijn ambities. Maar een 90 cen-
timeter hoge 3D DE mok was te hoog gegrepen. Met het rekenwerk zat het wel 
snor, maar na een paar uurtjes vergeefs plakken, stond er een halve mok met de 
uitstraling van 100 jaar afwasmachine ervaring... Het was onbegonnen werk. Ik 
kreeg de zorgvuldig bemeten repen karton met alle plakband van de wereld 
gewoon niet aan elkaar. Dus ik  moest halsoverkop terug naar een kleiner exem-
plaar. En niet in 3d , maar gewoon in 2.
 
Maar misschien moet ik volgend jaar maar eens gaan werken in brons..... Mijn 
grote voorbeeld staat sinds gisteren in het park: de 3D uitvoering van de aard-
appeleters van Peter Nagelkerke....

Leden akkoord met   
nieuwe coöperatieve  
structuur Rabobank 
De ledenraden van alle 106 lokale Rabobanken hebben unaniem ingestemd 
met de aanpassingen in de besturing van de Rabobank. Voordat de nieuwe 
structuur per 1 januari 2016 definitief van kracht wordt moet de Algemene 
Vergadering van Rabobank Nederland de fusie nog goedkeuren. 

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer:
"Vandaag is een belangrijke dag in de 
geschiedenis van de Rabobank. De uit-
slag toont aan dat onder onze leden 
unanieme steun is voor de nieuwe be-
sturing van de Rabobank. Dit is een 
mooie stap op weg naar de klantge-
richte en maatschappelijke bank die 
we willen zijn. De kern van onze coö-
peratieve organisatie is en blijft dat le-
den zowel de eigen lokale bank als de 
totale organisatie op koers houden.” 
De lokale Rabobanken zijn en blijven 
het kloppend hart van de coöperatie. 
De invloed en zeggenschap van leden 

is sterker dan voorheen. Elke lokale 
Rabobank krijgt een rechtstreekse ver-
tegenwoordiging namens de leden in 
het hoogste orgaan van de coöperatie, 
de algemene ledenraad, waar onder 
meer de strategie van de gehele Rabo-
bank wordt bepaald. De 106 lokale 
banken en Rabobank Nederland gaan 
samenwerken vanuit één coöperatie 
met één bankvergunning en één jaar-
rekening. Met de nieuwe structuur an-
ticipeert de Rabobank tevens op wet- 
en regelgeving en is de bank in staat ef-
fectiever en efficiënter te reageren op 
toekomstige ontwikkelingen. 

Nationaal 
Ouderenfonds 
met kraam op 
kerstmarkt bij 
Dorpswerkplaats
De dames van de breigroep afdeling 
Nuenen c.a. staan ook dit jaar weer 
in een kraam bij de kerstmarkt van 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
aan het Park 63b op zaterdag 12 de-
cember en zondag 13 december van 
11.00 tot 16.00 uur.

Zij laten de vele activiteiten zien van 
het	Nationaal	Ouderenfonds	met	vele	
evenementen voor ouderen vooral om 
het	tegen	gaan	van	eenzaamheid.	Ook	
dit jaar wederom de vele kerstdiners in 
het hele land, de BoodschappenPlus-
Bussen, vele evenementen door ieder 
te boeken via www.ouderenfonds.nl   
Bij de plaatselijke breigroepen kunt u 
tegen schappelijke prijzen opdrachten 
geven voor breiwerk met eigen keuzes 
en materiaal of door hen verzorgd. U 
kunt leuke artikelen zien welke de da-
mes breien, zo ook de mutsjes voor In-
nocent	 waarvoor	 het	 Ouderenfonds	
elk jaar een mooi bedrag krijgt voor 
activiteiten.
U bent van harte welkom op deze 
mooie kerstmarkt met een ruim aan-
bod met schappelijke prijzen voor een 
goed doel waarmede de ouderen lek-
ker actief kunnen zijn.

4 muziek- 
verenigingen,   
1 concert
Zaterdagavond 12 december zullen 
de vier Nuenense muziekverenigin-
gen samen een spetterend concert 
geven in Het Klooster. Brassband De 
Vooruitgang, Drumfanfare Jong Le-
ven, het Gerwens Muziekkorps en 
Showkorps O&V zullen een winter-
se, maar warme sfeer van gezellig-
heid meebrengen. 

Deze unieke samenwerking laat zien 
en horen hoeveel muzikaal talent er 
aanwezig	 is	 in	 Nuenen	 c.a.	 Oud	 en	
jong, van trompettist tot dwarsfluit: de 
passie voor muziek is alom aanwezig. 
De vier verschillende verenigingen la-
ten veel verschillende muziekstijlen 
horen. In een avondvullend program-
ma nemen ze u mee de muzikale we-
reld in. Van Madonna, tot Disney, van 
Spanje tot Ierland: alles komt voorbij! 
De theaterzaal en het Rabobankplein 
zullen om en om het decor zijn van de-
ze muzikale reis. 

U kunt niet alleen genieten van de mu-
ziek, maar ook van een drankje. Hier-
door is dit concert ongedwongen en 
vooral: gezellig! Dit spektakel start om 
19.30 uur in Het Klooster en is gratis 
toegankelijk.

Toppop in Café 
Schafrath
Zaterdag 12 december om 21.00 uur 
is het zover! In café Schafrath wordt, 
op veler verzoek, weer een Toppop 
avond gehouden. Er worden oude 
clips gedraaid door DJ van der Goor 
events. (vertrouwd gezicht, nieuwe 
naam) en het concept is hetzelfde 
als vorige keer, overal vind je lijsten 
waaruit je verzoeknummers kunt 
kiezen.

Er is één kleine aanpassing: omdat vo-
rig jaar geconstateerd is dat diverse 
mannen erg teleurgesteld waren dat ze 
de	‘Penny	de	Jager’	trofee	niet	hadden	
gewonnen, is er nu één trofee voor de 
beste danseres en één voor de beste 
danser. Er zal op het eind van de avond 
wel gebatteld moeten worden tussen 
de beste 2 mannen en de beste 2 vrou-
wen! (geheel vrijblijvend natuurlijk). 
Heb je zin in een avond vol nostalgie 
en dans? Kom dan aanstaande zater-
dag naar Café Schafrath.

ZuidZorg start met 
gespecialiseerd Kindzorg Team
Kindzorg heeft een speciaal plekje in het ZuidZorg hart. Het jonge leven ver-
dient alle kansen! ZuidZorg biedt zowel specialistische medisch verpleeg-
kundige zorg als sociaal pedagogische hulpverlening aan alle kinderen die 
dit nodig hebben. 

Het VTT Kindzorg Team bestaat uit 
gespecialiseerde (kinder)verpleegkun-
digen met ruime ervaring in de kort-
durende en langdurige intensieve zorg 
en hulpverlening aan kinderen. 

De zorg richt zich indien nodig ook op 
broertjes, zusjes en ouders vanwege de 
impact op het hele gezin. Thuis of waar 
u dat wenst, bijvoorbeeld op school, op 
het kinderdagverblijf of op een vakan-
tieadres in de regio

De zorgverlening begint met goede af-
stemming en communicatie. Naast de 
intensieve medische verpleegkundige 
zorgverlening kunt u bij ZuidZorg te-
recht voor ondersteuning, coaching en 

praktische adviezen. Dit doen ze in sa-
menwerking met de ouders, docenten 
en alle andere betrokken hulpverleners 
zoals bijvoorbeeld kinderartsen, huis-
artsen, sociaal maatschappelijk wer-
kers, fysiotherapeuten, logopedisten 
en revalidatieartsen. 

Ze werken in een klein vast team en u 
krijgt één vast aanspreekpunt. Uw 
kind en uw gezin staan centraal, de 
zorg moet aansluiten bij jullie leven. 
En omdat uw zorgen niet om 17.00 uur 
stoppen zijn ze er 24 uur per dag, 7 da-
gen per week voor u. 

Wilt u meer informatie over het VTT 
Kindzorg Team bel dan 040-2308408.

 I.v.m. Kerstavond en Oudjaarsdag verschijnt 
ROND DE LINDE in beide weken op 

woensdag 23 en 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en advertenties is

maandag voor 12.00 uur.
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India als ‘liefhebberij’
WLG beperkt zich tot Gerwen. Omdat de wereld groter is 
laten zij anderen aan het woord die iets te melden hebben 
over verre oorden. Zoals over India……

Van India weten veel mensen dat het 
een groot land is. Met miljoenenste-
den, extreme armoede en rijkdom, een 
rijk geschakeerde natuur en een groot 
arsenaal van cultureel bepaalde leef-
omstandigheden. Daaronder het kas-
tensysteem dat bepaalt welke positie je 
in de maatschappij hebt. Voor velen 
spreekt India (Hindoestan) tot de ver-
beelding en heeft een grote aantrek-
kingskracht om verschillende redenen. 

In Gerwen woont Henny Hommer-
som en haar man Henk. Voor veel 
dorpsgenoten bekend van het ‘geiten-

project’. De liefde voor India begon bij 
haar in 1991, toen zij een adres van een 
Indiaas kind in handen kreeg, op zoek 
naar iets of iemand waar zij iets voor 
konden betekenen. Dat kind was Chu-
muky, een meisje van  toen 8 jaar.
De foto’s die vanuit Orissa naar Neder-
land kwamen versterkten alleen maar 
de betrokkenheid en vergrootte de 
daadkracht. Ook bloeide de betrok-
kenheid uit naar een wens om haar te 
bezoeken.
Na een spaarperiode reisden zij af naar 
Calcutta in 1993. Daar zochten zij hun 
weg tussen zo’n 1,2 miljard mensen en 
ontmoetten onder meer dé Zuster 
Theresa. Sindsdien is India hun ‘hob-
by’. Nog steeds zijn er contacten en 
steunen zij allerlei activiteiten op klei-
ne schaal met financiën. 
Als u benieuwd bent wat er allemaal 

IVN-wandeling 
in Croy 
Op zondag 13 december zal het IVN 
Laarbeek wandelen in een histori-
sche omgeving. Het kasteel Croy, 
waarvan de geschiedenis al begint 
rond het jaar 1450, en de omliggen-
de hoge akkers, beemdgronden, 
grachten etc. zorgen hier voor grote 
verscheidenheid van cultuur en 
natuur. 

De wandeling zal beginnen middenin 
dit oeroude gehucht Croy, nl. bij de 
Croyse Hoeve aan Croylaan 9 te Aarle-
Rixtel. Vanuit deze mooie plek dichtbij 
het kasteel zal de omgeving worden 
verkend. Er is een grote verscheiden-
heid aan biotopen. Het hoger gelegen 
eikenbos geeft andere planten te zien 
dan het laaggelegen populierenbos. De 
akkers en weilanden verschillen weer 
van de oevers van de beken, sloten en 
grachten. De laaggelegen beekdalen 
van de Goorloop en de Schevelingse 
Loop behoren tot de groene hoofd-
structuur. Weer heel anders is de nieu-
we natuur van Strijp, die ook dichtbij 
ligt, en die misschien ook wordt be-
zocht. 
Wie deze unieke wandeling wil mee-
maken, dient op zondag 13 december 
om 10.00 uur aanwezig te zijn bij de 
Croyse Hoeve aan de Croylaan 9 te 
Aarle-Rixtel. De wandeling zal tot on-
geveer 12.00 uur duren. Iedereen is 
van harte welkom.
 

Een winterkoninkje, te herkennen aan on-
der meer zijn opgewipte staart. Het is een 
van de vele leuke dingen die komende zon-
dag waarschijnlijk te zien zijn in Croy. (foto: 
Nico van de Wielen)

Kerstmusical St. Jozefschool 
Nederwetten
Op donderdag 17 december gaat het 
kersttheater weer open! Op deze avond 
vertonen de ouders van leerlingen van 
Eenbes basisschool Sint Jozef in Ne-
derwetten een erg leuke kerstmusical. 
De titel van de musical is nog een ver-
rassing! 
Programma voor deze avond is als volgt:
18.45 uur: kerstzaal De Koppelaar 
opent de deuren
19.00 uur: aanvang van de kerstmusical
Ca 20.00 uur: opening van het kerstca-
fé in de Koppelaar.
Iedereen, jong en oud, is de gehele 
avond van harte welkom. De toegang 
is geheel gratis! Dus komt dat zien!

No Nonsense    
Rock 'n Roll in   
Café Ons Dorp
 
Eigenzinnige covers, Rock ‘n Roll, 
Blues, Rockabilly, Americana, Ener-
giek, dynamisch, intens en vol pas-
sie! Dat is TWENTY SICKS. Zaterdag 
12 december staat deze 3-mans for-
matie bij Café Ons Dorp.
 
Met ruim 100 shows per jaar zijn ze 
hard op weg naam te maken op de Ne-
derlandse podia. De aanstekelijke mix 
van omgebouwde covers wordt met 
veel passie neergezet en laat het pu-
bliek geen moment stilstaan. Goede 
muziek, daar draait het om: No non-
sense, Rock & Roll!
Twenty-Sicks stond ondermeer op 
Solar Weekend, Paaspop, Festyland 
en in 3fm’s Glazen Huis.  Ook was 
Twenty Sicks al eens te zien in het 
voorprogramma van de Golden Ear-
ring en Blof. Bovendien werd een ei-
gen nummer van Twenty Sicks in 
2014 op single uitgebracht door nie-
mand minder dan Waylon. ‘Grasping 
Song’ haalde de 14e plaats in de Top 
30.
Twenty Sicks in Café Ons Dorp. Za-
terdag 12 december vanaf 21.30 uur. 
De toegang is gratis.

OCN-inloopcafé 
voor ondernemers
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert een inloopcafé 
voor ondernemers in Nuenen op 
donderdag 10 december van 17.00–
19.00 uur in Café Ons Dorp, Park-
straat 1 in Nuenen. De aanwezigen 
worden hartelijk ontvangen door 
Martijn & Sharon.

De stijl van het OCN-inloopcafé ver-
andert. Naast het bieden van de gele-
genheid voor OCN en ondernemend 
Nuenen om elkaar te ontmoeten, 
wordt één of meer ondernemers de 
kans gegeven zich kort te presenteren.

Ondernemers die (nog) geen lid zijn 
van het OCN zijn dus eveneens van 
harte welkom. Ondernemers die inte-
resse hebben om hun bedrijf kort voor 
te stellen krijgen hiertoe de gelegen-
heid. De eigen bijdrage van € 10,- kan 
bij binnenkomst worden betaald.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Rhythm Chiefs
Op zondag 13 december staat er weer een geweldige Blues band op het po-
dium van Café Schafrath. 

De drie jonge muzikanten van The 
Rhythm Chiefs zijn al bijna veteranen. 
Ondanks hun leeftijd van rond 23 jaar 
staan ze al 12 jaar op grote en kleine 
podia in Nederland en daarbuiten. Dat 
is dus iets speciaals. De band, met 
Dusty Ciggaar op gitaar kreeg aan-
dacht van TV en radio na hun debuut 
CD ‘Ships Of Wonder’. De optredens 
op grote podia als Paradiso, Melkweg, 
Moulin Blues, Ribs & Blues en vele 
meer waren het gevolg. De drie muzi-
kanten raken een zeer hoog muzikaal 
niveau en Dusty wordt gezien als één 
van de beste (blues) gitaristen van Ne-
derland. Tevens begeleiden ze de En-
gelse Blues Award winning artiest Ian 
Siegel in de tour ‘Across the globe’. Dat 
zegt genoeg!! The Rhytm Chiefs spelen 
een mix van oorspronkelijke Ameri-
kaanse muziekstijlen zoals: Blues, 
Country, Rockabilly, Soul en Jazz, maar 
dan duidelijk van deze tijd.
Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief 

van Sunny Blues Nuenen via www.
sunnybluesnuenen.nl

Datum: 13 december. Aanvang: 15.30 
uur. Entree gratis. Locatie: Cafe Schaf-
rath, Park 35 te Nuenen. www.sunny-
bluesnuenen.nl

nog meer gebeurde en wat er nog in de 
planning staat, kom dan maandag 14 
december naar de Inloop. Want daar 
doet Henny verslag van de reizen naar 
sponsorkinderen, weeshuizen en de 
zusters en broeders die zich inspannen 
om voor zoveel mogelijk kinderen een 
basis te leggen voor een beter leven. Ze 
laat dan ook zien wat de effecten zijn 
van de financiele hulp die ze geleverd 
hebben.
En…..ja, natuurlijk: ook u kunt mee-
helpen door een bijdrage.

Maandag 14 december in den Heuvel. 
U kunt terecht vanaf 13.30 uur en om 
14.00 uur begint Henny met haar ver-
haal, ondersteund met foto’s en video.

WLG organiseert veel meer. Noteer 
bijvoorbeeld op 28 december alvast de 
Jaarwisselingsontmoeting. 
U kunt op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt, door 
te surfen naar www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. U kunt voor informa-
tie ook bellen met 06 41102625. Maak 
het u gemakkelijk en schrijf in voor de 
nieuwsbrief. 

Nieuwe 
dienstregeling per 
13 december
Met ingang van 13 december 2015 
wijzigt de dienstregeling van Her-
mes in Zuidoost Brabant. Reizigers 
kunnen te maken krijgen met gewij-
zigde lijnen en routes en met andere 
tijden dan ze gewend zijn. 

Lijn 121-122
De lijnen 121 en 122 zijn op maandag 
tot en met vrijdag in de ochtendspits 
richting Eindhoven erg druk. Daarom 
is nog een extra vroege rit ingelegd op 
lijn 122 welke om 06.27 uur vertrekt 
uit Gemert en om 07.08 uur aankomt 
in Eindhoven, zodat op dat tijdstip ook 
een 15-minutenfrequentie wordt ge-
boden. Verder zijn de rijtijden op de 
lijnen 121 en 122 aangepast, waardoor 
de aankomst- en vertrektijden iets ge-
wijzigd kunnen zijn.
Kijk voor meer informatie of een reis-
advies op maat op www.hermes.nl.

Sluiting 
VakantieXperts 
filiaal Vincent van 
Goghstraat
Het is met pijn in ons hart dat wij, Su-
zanne Lazaroms (12,5 jaar werkzaam) 
en Sylvia Heesterbeek (16 jaar werk-
zaam), afscheid van u nemen per 19 
december. Onze gewaardeerde klan-
ten willen wij, via deze weg, hartelijk 
danken voor de vele mooie jaren. Met 
ontzettend veel plezier hebben wij uw 
reis verzorgd. Onze activiteiten wor-
den voortgezet door onze Vakantie-
Xperts collega's aan de Parkstraat 3a te 
Nuenen. Ook zij zullen met enthou-
siasme en ervaring uw reizen verzor-
gen. Uiteraard bent u nog van harte 
welkom om bij ons op de koffie te ko-
men. Dit kan t/m zaterdag 19 decem-
ber. Mochten wij u niet meer persoon-
lijk tegenkomen dan wensen wij u bij 
deze niets dan goeds voor de toe-
komst.

 Met vriendelijke groet,
Suzanne Lazaroms en Sylvia Heesterbeek

Rik marathon  in Jo van Dijkhof 
Op zondag 17 januari is het weer zover. Dan gaan de rikkers hun kunnen en geluk 
weer beproeven. Aanvang voor de wedstrijden is 10.00 uur. Een lunch is in de 
pauze inbegrepen. Om 17.00 uur worden de winnaars bekend gemaakt en volgt 
de prijsuitreiking. De kosten voor deze marathon is € 10,- te betalen bij inschrij-
ving. Inschrijven kan tot 8 januari bij:
Gasterij Jo van Dijkhof.

Begin dit jaar deed Rabobank Dommelstreek 
onderzoek naar de vitaliteit in Geldrop, Heeze-
Leende en Nuenen. Dit gaf inzicht in de vraagstukken in onze regio. Deze 
kunnen we samen met betrokken burgers, bedrijfsleven, instellingen en 
overheid aanpakken en vertalen naar concrete initiatieven. Zo zorgen we 
samen voor een vitale omgeving om te wonen, werken en recreëren.

In deze rubriek leest u maandelijks over de voortgang van één van de projecten 
waar een team enthousiast mee aan de slag is gegaan.

Door Nannie van den Eijnden

De Dommel, slingerend door het hart van Rabobank Dommelstreek, is de inspi-
ratiebron voor een nieuw project. Het water als verbindend element voor krach-
tige samenwerking in de regio. 

Simone van der Heiden, directeur Van Gogh Village Nuenen en Frans Broos, 
voorzitter van Recreatief Heeze-Leende willen een belevingsroute aanleggen 
langs alle toeristische plekjes van de Dommel. Een route, waarlangs je de unieke 
kenmerken van de dorpen Heeze-Leende, Geldrop en Nuenen kunt beleven, 
met hun eigen geschiedenis, natuur, kunst en cultuur. 

“De beste manier om het platteland economisch aantrekkelijker te maken is door 
recreatie en toerisme”.

“Hoe vitaal is onze regio op economisch vlak? Hoe kunnen we zorgen voor voldoen-
de werk en groei? De beste manier om het platteland economisch aantrekkelijker te 
maken is door recreatie en toerisme. Zo kwamen we op dit idee” vertelt Frans. 

Drijfveer
Dat Frans één van de kartrekkers is van dit project, is niet zo vreemd. Een half 
jaar na zijn pensionering vroeg de gemeente hem om recreatie en toerisme een 
nieuwe impuls te geven. “Ik doe dat bewust op een zakelijke manier, omdat juist 
de samenwerking met ondernemers een grotere kans van slagen biedt.” 

“Dat houdt me fit en vitaal”.
In dit project vallen zijn kennis, werkervaring en huidige rol met elkaar samen, 
waardoor hij kan aansluiten op andere ontwikkelingen, zoals ‘Slim Bos’ en 
‘Groote Heide’. Dat maakt het waardevol. Hij doet dit allemaal vrijwillig. “Dat 
houdt me fit en vitaal” lacht hij. 

“De middenstand heeft het zwaar en deze route betekent omzet voor hen”. 

Volgende stap
Frans en Simone gaan ondernemers in de regio enthousiasmeren om deel te 
nemen aan dit project.  “De middenstand heeft het zwaar en deze route bete-
kent omzet voor hen. Het aantrekken van meer toeristen kan precies de hulp 
zijn om te overleven” licht Frans toe. Ze zoeken daarnaast een uitvoerder en een 
projectmanager om de fietsroute volgend voorjaar te realiseren. 

Wilt u meer informatie over Samen Vitaal? 
Ga dan naar www.rabobank.nl/dommelstreek 
Elkaar versterken, zoals morgen.

Samen Vitaal
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 UITGAANSAGENDA

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Zondag 13 december 
·    12.30-13.00 uur en 13.30-14.00 uur 

Keskedee
Kerstmarkt, Dorpswerkplaats Park Nuenen

Zondag 13 december  
14.00 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 

Nuenen

Zondag 13 december
14.30 uur Zanggroep Priamore

Jo van Dijkhof

Zondag 13 december
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Rhythm Chiefs
Café Schafrath

Zondag 13 december
16.00 uur Gerwens Gemengd Koor 

St. Caecilia
  St. Clemenskerk in Gerwen

Maandag 14 december
14.00 uur Kerstkienen

Jo van Dijkhof

Zaterdag 12 en zondag 13 december 
11.00-16.00 uur De traditionele kerstmarkt

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Zaterdag 12 december
09.00-15.00 uur Kerstaktie Gezamenlijke 

Kerken ‘Zorg voor elkaar’
Diverse supermarkten

Zaterdag 12 december
19.30 uur Concert m.m.v. Gerwens Muziek-

Korps, Drumfanfare Jong Leven, 
Brassband De Vooruitgang, 

Showkorps O&V Het Klooster

Zaterdag 12 december
21.00 uur Toppop 2015
Cafe Schafrath Nuenen

Zaterdag 12 december
21.30 uur Twenty Sicks 

Café Ons Dorp

Zondag 13 december 
10.00 uur IVN-wandeling in Croy 

Croylaan 9 te Aarle-Rixtel

Vrijdag 11 december
19.00-22.30 uur Tienerdisco JOY met 

als thema: Candy Party
Jongerenhuiskamer ‘De Luistruik’

Sportlaan 12 in Nuenen

Vrijdag 11 december
20.00 uur Feestelijk KBO-kienen

Dorpshuis in Lieshout  

Vrijdag 11 december
20.15 uur Rik-avond supportersclub RKSV 

Nuenen 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 11 december
20.30 uur ‘Vier keer leuk!’ in Ons Tejater

Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout

Vrijdag 11 december 
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

R.K.V.V. Nederwetten 
Piet Renders paviljoen Nederwetten

Vrijdag 11 december 
20.30 uur Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk!’
Theaterzaal van het Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 10 december
09.30 uur Foto’s op camera, tablet en 

PC Computercafé Seniorweb, 
bibliotheek Nuenen

Donderdag 10 december
09.30-11.00 uur Schuif even aan tafel bij…

Nuenens Wildbeheer
 zaal Het Trefpunt van Het Klooster

Donderdag 10 december
17.00-19.00 uur OCN-inloopcafé voor 

ondernemers
 Café Ons Dorp, Parkstraat 1 Nuenen

Donderdag 10 december
19.30 uur BOA, Informatieavond over 

coördinerende rol van het CMD
 De Dassenburcht (ingang J. Catsstraat 1-3)

Donderdag 10 december
20.15 uur ‘Herman in een bakje 

Geitenkwark’ 
Het Klooster

Vrijdag 11 december 
Werkgroep van

 Amnesty International Nuenen 
Jumbo van Ton Grimberg  

Maand december
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur Ingang tennispaviljoen
op sportpark de Lissevoort

Elke donderdagochtend
 09.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

Vragen zonder afspraak!
LEV Groep, Berg 22c

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 december 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor W. 
Kalb.
Zondag 13 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
ganger pastor W. Kalb.

Misintenties
Zaterdag 12 december 18.30 uur: Drie-
ka van de Tillaart; Antoon de Groof en 
Riky de Groof-Joosten; Henk Gödde; 
Tonia Reijnders-Smulders; Johan van 
de Langenberg; Marie van de Langen-
berg-van Geffen; Hennie Koks; Maria 
Brouwers-Kooijmans; Natalie Brou-
wers.
Zondag 13 december 11.00 uur: Ger-
truda Smeulders-Sanders, Wout 
Smeulders en Margo Smeulders; Ou-
ders Vermeulen, Donkers en overige 
familie; Frans Leltz; Marijke Dijkstra-
Maassen; Jos Braks; Herman Lutter-
man; Piet van Heijst; Frits en Nienke 
ten Eikelder en Jaqueline; Walter van 
der Lee; mevrouw van Lent-Paulissen; 
Piet en Hanneke van Santvoort-van de 
Loo; Jan van de Ven; Toos Nijssen-van 
Lieshout.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Tini 
Tielemans-Beks, Boordseweg 21 B, en 
Toos Schoenmakers-van de Griendt, 
Sien de Grootstraat 38. Wij wensen de 
families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

Aanstaande woensdagavond om 20.00 
uur treedt het Neva Ensemble uit Sint 
Petersburg weer op, hier in de Cle-
menskerk met een mooi Kerstconcert.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 december 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties 
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foederer; 
Fien Raaijmakers-Aalders; Betsy Thoo-
nen; Overleden ouders Antoon Dek-
kers en Cato Dekkers-Rooijakkers en 
overleden familie; Theo Rovers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

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

Misintenties 
Piet en Miet Donker-van Stiphout; 
Wim en Anna van Erp-Wuijtenburg.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 10 december 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent; 
gedachtenis van de H. H. Melchiades, 
paus en martelaar. 
Vrijdag 11 december 7.15 uur H. Da-
masus I, paus en belijder; gedachtenis 
van de Advent. 
Zaterdag 12 december 08.30 uur van 
de Advent. 10.00 uur Godsdienstles-
sen. 
Zondag 13 december 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis, 3de zondag van de Ad-
vent, zondag Gaudete. 
Maandag 14 december 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 

Dinsdag 15 december 18.30 uur van de 
Advent. 
Woensdag 16 december 06.30 uur ge-
zongen H. Mis, Quatertemperdag in 
de Advent. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 13 december, 10.00 uur: ker-
kelijk werker P. Flach. Dit is de 3e zon-
dag van de Advent, de weken op weg 
naar Kerst. De kinderen gaan verder 
aan het adventsproject in de kinderne-
vendienst. We collecteren voor het in-
loophuis ’t Hemeltje van het Diaconaal 
Centrum in Eindhoven. Na afloop ont-
moeten we elkaar bij een kop koffie. 
Donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. Zaterdag 12 de-
cember staan we in de supermarkten 
voor de kerstpakkettenactie. Verdere 
info: zie onze website.

Maandag 14 december
14.00 uur India als ‘liefhebberij’

door Henny en Henk Hommersom 
Den Heuvel, Gerwen

Dinsdag 15 december
13.30-17.30 uur KBO 60 jaar 

met o.a. Kunst & Curiosa i.s.m. Art Dumay
Het Klooster

Keskedee zingt een kleurrijke Kerst
Het Nuenense Wereldmuziekkoor KESKEDEE zal in de maand december, 
haar kerstrepertoire tijdens diverse optredens ten gehore brengen. Het 
koor is vanaf oktober elke week druk geweest met het instuderen van kerst-
nummers uit o.a. Catalonië, Oekraïne, Duitsland, Spanje, Venezuela, Nigeria 
en nog veel meer. Het koor, onder leiding van Horst Rickels, zingt veel liede-
ren a capella met af en toe ondersteuning van eigen percussie. 

Kom in de kerstsfeer 
tijdens hun optredens;
13 december 12.30-13.00 uur en 13.30-
14.00 uur Kerstmarkt, Dorpswerk-
plaats Park Nuenen.
19 december 14.00-14.30 uur en 15.00-
15.30 uur Bijenkorf, Eindhoven restau-
rant 2e etage.
19 december 17.30-18.00 uur en 19.00-
19.30 uur Levend Kerstverhaal, We-
verkeshof Nuenen.
Heeft u na een van deze optredens de 
onbedaarlijke drang gekregen om met 
hen samen te zingen?? Vanaf woens-
dag 13 januari 2016 zijn vooral tenoren 

en bassen zeer welkom bij het kleur-
rijkste koor van Nuenen; Wereldmu-
ziekkoor Keskedee. Ze repeteren elke 
woensdagavond van 19.00–20.30 uur 
in Het Klooster, Parkstraat 1 in Nue-
nen voor de aanstaande optredens in 
2016 in binnen- en buitenland.
In 2016 bestaat Wereldmuziekkoor 
Keskedee 20 jaar en zal 2016 in het te-
ken staan van dit jubileum, met veel 
activiteiten in en rond Nuenen en een 
buitenlands muzikaal weekend.
Contact;  keskedee@live.nl of via de 
secretaris Marcel Langenhuijsen 06-
20540194.

Levend Kerstverhaal: een 
unieke kerstbelevenis
Voor het negende jaar op rij kunt u op zaterdag 19 december in de dorps-
boerderij ‘Weverkeshof’ het Levend Kerstverhaal beleven.

Bij het invallen van het duister (17.00 
uur) gaat de poort van Bethlehem 
open. Nadat u, net als Jozef en Maria, 
zich hebt laten inschrijven bij de amb-
tenaar en na het betalen van de tol        
(€ 1,-) wordt u door een gids rondge-
leid over het terrein van de dorpsboer-
derij. Alles is verlicht met fakkels, lan-
taarns en vuurkorven. Onderweg 

komt u tegen: Romeinse soldaten, een 
profeet, koning Herodes, de drie ko-
ningen, de herders, de engelen en na-
tuurlijk het Kind in de stal. Op het ter-
rein zijn koren en muzikanten en in de 
Herberg wordt in een gezellige, warme 
ruimte glühwein geschonken.
Het Levend Kerstverhaal wordt geor-
ganiseerd door de gezamenlijke ker-
ken in Nuenen. Tussen 17.00 en 20.00 
uur kunt u aan de rondleiding begin-
nen. U bent van harte welkom op 
‘Dorpsboerderij Weverkeshof ’, Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen.

Kerstkienen 
Lieshout
Op woensdag 16 december organi-
seert Buurtvereniging Plan West uit 
Lieshout een kerst kienavond met 
prachtige kerstpakketten als prijs. De-
ze en andere kienavonden zijn in Zaal 
de Koekoek Dorpstraat 49 in Lieshout 
en beginnen om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 18.30 uur. De kienavonden 
staan open voor iedereen. 
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RKGSV - ELI   2-1
Door Sander van Beek

Afgelopen zondag stond de eerste derby van het seizoen op 
het programma thuis tegen Eli. Vooraf werd er duidelijk gemaakt wat er in 
zo’n derby wordt verwacht. Dit werd door RKGSV vanaf het begin gedaan. 
Veel energie werd er geleverd in de beginfase van de wedstrijd.

RKGSV had de wedstrijd duidelijk on-
der controle en Eli kwam er niet aan te 
pas. Wel was de eerste kans van de 
wedstrijd voor Eli. Na een foutieve 
breedte bal in de defensie kon de spits 
van Eli uithalen op Bram v.d. Sande. 
Deze kon de bal tot corner verwerken. 
Dit bleek achteraf ook de enige kans te 
zijn voor Eli in de eerste helft. De 
groen witten bleven doorvoetballen en 
hieruit ontstonden meerdere moge-
lijkheden. In de 15de minuut via een 
goede ingooi kwam de bal uiteindelijk 
voor de voeten van Mike v.d. Berk die 
de bal hard tegen de lat schoot. Een 
minuut later stond dan toch de 1-0 op 
het scorebord. Na een harde voorzet 
viel de bal in de kluts in de 16 meter en 
Walter van Kuringen was er als eerste 
bij om de bal tegen de touwen te schie-
ten. 
In de 24ste minuut was het wederom 
Walter die tot 2x toe een schotkans 
kreeg maar beide waren onnauwkeu-
rig. In de 35ste minuut speelde Thijs 
Janssen de bal strak in op Mike vd 
Berk, deze nam de bal met een weerga-
loze actie meteen mee waardoor hij 
zijn tegenstander meteen kwijt was. 
Hierna volgde een dribbel tot randje 
16 en schoot hij met een verdekt schot 
de bal achter de kansloze keeper van 
Eli. Dit was ook de ruststand. 

Meteen na rust creëerde Eli hun 2de 
kans van de wedstrijd, de bal werd 
voor RKGSV gelukkig van zeer dicht-
bij overgeschoten. Hierna waren het 
de groen witten die weer heersten over 
het veld. In de 51ste minuut lag de kee-
per van Eli op de grond en Michel 
Klaassen schoot de bal op de keeper. 
Hier had de scheidsrechter wel af mo-
gen fluiten want de keeper had last van 
het hoofd. Overigens was aan beide 
kanten niet duidelijk of de scheids-
rechter wist wat een overtreding bete-
kende. Hij floot er namelijk nauwelijks 
voor aan beide zijden. Vanaf de zijkant 
leek de wedstrijd een beetje dood te 
bloeien. 

RKGSV leek het wel te geloven en Eli 
kon niet. Toch scoorde Eli uit het niets 
de 2-1. Een schitterende goal vanaf 20 
meter waar Bram v.d. Sande het nakij-
ken op had. Hierna geloofde Eli er 
weer in om stiekem een punt mee te 
nemen van de polder. Het enige wa-
penfeit waren nog een paar corners 
maar deze werden niet gevaarlijk 
waardoor RKGSV de punten in Ger-
wen hield. 

Volgende week speelt RKGSV de an-
dere derby uit de competitie wanneer 
ze uit spelen bij Nederwetten. 

Zwemmers Z&PV 
Nuenen geven 
cadeautjes
Terwijl Sinterklaas alweer op weg 
was richting Spanje, gaven de 
zwemmers van Z&PV Nuenen zich 
bij de limietwedstrijd in Oss op 6 de-
cember zelf maar cadeautjes. Met 3 
limieten voor de Nederlandse Junio-
ren en Jeugd kampioenschappen, 2 
voor de Brabantse Winter kampi-
oenschappen en 1 voor de Brabant-
se Zomer kampioenschappen werd 
het een mooi feestje voor de Nue-
nense afvaardiging.

Jelmer North had met de 400m wissel-
slag en de 400m vrijeslag zeker niet het 
makkelijkste programma, maar wist 
op beide afstanden NJJK limiet (uit) te 
pakken. Bram Zwetsloot was verant-
woordelijk voor het 3e NJJK limiet. Op 
de 100m vrijeslag heeft hij zich sinds 
het begin van dit seizoen al met 6,5 se-
conden verbetert tot 1.00.78. 
Pleun van der Heijden, Alexander 
Nijst en Loes Kolenberg tekenden voor 
de 3 limieten voor Brabantse Kampi-
oenschappen. Pleun stelde haar aller-
eerste BWK limiet veilig door zich op 
de 100m schoolslag te verbeteren van 
1.37.02 naar 1.28.04! Ook Alexander 
mag bij dat toernooi van start en wel 
op de 100m vrijeslag. Loes Kolenberg 
plaatste zich alvast voor de BZK (me-
dio mei) door op de 50vrij 30.30 te 
zwemmen. 
Wil je als cadeautje van de Sint ook 3 
keer gratis komen proberen of je 
zwemmen leuk vindt? Meld je dan aan 
via het contactformulier op zpvnue-
nen.nl. Er wordt dan snel contact met 
je opgenomen met meer informatie.

RKGSV VR1 – Nieuw Woensel VR1
Afgelopen zondag is de wedstrijd tussen het dameselftal van RKGSV en het 
dameselftal van Nieuw Woensel in Gerwen in een 2-1 winst voor Gerwen 
geëindigd.

Al in de vierde minuut kwam via de 
keeper van Nieuw Woensel de bal van 
Manouk Beekwilder op de lat, hoewel 
in de achtste minuut ook Nieuw 
Woensel een poging deed. Die bal ging 
echter ver naast. Niet veel later ont-
stond er een gevaarlijkere situatie toen 
na een schot op doel keepster Michelle 
van den Bogaard de bal los liet, en 
Nieuw Woensel wonder boven won-
der de bal vervolgens niet in het doel 
kreeg. In een poging om de bal weg te 
krijgen uit het eigen doelgebied, werd 
de bal bovendien nog door Maartje 
van Leuken op de eigen paal gescho-
ten. Deze ongelukkige actie stond in 
contrast met de sterke verdedigende 
rol die ze in de rest van de wedstrijd 
speelde. 

In de 26e minuut hadden de dames 
van RKGSV het doelpunt kunnen ma-
ken wat ze al hadden verdiend: Maar-
tje gaf een mooie voorzet op Bo Meij-
ers, waarna Bo rustig af had kunnen 
ronden. Ze leek het echter te mooi te 
willen doen en schoot de bal naast het 
doel. Hoewel RKGSV de eerste helft 
duidelijk de betere partij was, werden 
de kansen maar niet benut. Tien minu-
ten voor rust raakte de bal dan einde-
lijk de binnenkant van het net van 
Nieuw Woensel toen Manon Smits 
zich met de bal aan de voet door de 
verdediging manoeuvreerde en rustig 

af maakte: 1-0. Toch gingen de teams 
met een gelijkspel de rust in, nadat 
Nieuw Woensel in eerste instantie de 
bal naast het Gerwense doel leek te 
schieten maar Michelle de bal per on-
geluk toch het eigen doel in tikte: 1-1.

Na zes minuten in de tweede helft, viel 
het tweede en laatste doelpunt van 
Gerwen. En hoe! Een strakke steekpass 
van Manon Smits bereikte Karlijn, die 
snoeihard uithaalde. Met een mooie 
curve verdween de bal, vlak onder de 
lat door, in de kruising: 2-1. Nieuw 
Woensel liet het hoofd niet hangen en 
vocht voor de gelijkmaker, wat het een 
spannende tweede helft maakte. 
Nieuw Woensel had nu de wind in de 
rug en probeerde daarvan te profiteren 
door met lange ballen de eigen spitsen 
te bereiken. Gerwen kwam daardoor 
niet meer aan scoren toe maar wist wel 
de voorsprong te behouden.
Aankomende zondag speelt RKGSV 
VR1 om 13.00 uur haar laatste wed-
strijd voordat de winterstop begint: 
Gerwen zal dan op bezoek gaan bij 
EMK. Dit is niet alleen een derby, maar 
ook nog eens een wedstrijd tussen de 
nummer drie (EMK met 15 punten uit 
7 wedstrijden) en de nummer vier 
(RKGSV met 15 punten uit 8 wedstrij-
den) van de competitie. Komt u kijken 
hoe deze eerste seizoenshelft zal wor-
den afgesloten?

Manon Smits maakte tien minuten voor rust de openingstreffer 
die Gerwen al eerder had verdiend.

Het plaatje 
geeft meer helderheid 
“Ook wij makelaars poetsen ons een ongeluk op die glazen bol, maar een helder 
beeld levert dat helaas niet op.” Dat schreef ik vorig jaar in mijn laatste column 
van 2014. Nu – een jaar later – poetsen we nog even verwoed in onze pogingen 
een goed beeld van de toekomst te krijgen. En eerlijk gezegd: het plaatje geeft iets 
meer helderheid. Vorig jaar vroeg ik me nog af ‘of de markt nu op eigen kracht 
een structureel en duurzaam herstel kan realiseren’. De dynamiek was toen welis-
waar terug, maar de internationale situatie bleef onstabiel. Bovendien was ik – 
met velen – bevreesd voor een remmende werking door strengere hypotheek-
normen en verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Het negatieve effect van de beperkende maatregelen op het gebied van hypo-
theekverstrekking is uitgebleven. Het verwachte nadeel is volledig onschadelijk 
gemaakt door verdere verlagingen van de rente. En de verwachting is dat de hy-
potheekrente in ons land de komende tijd onverminderd laag blijft. Emeritus 
hoogleraar Hugo Priemus wijst er in zijn column op de NVM-website op dat het 
gezaghebbende ratingbureau Standard & Poor’s ons land de felbegeerde triple-A 
status heeft teruggegeven. Daarmee spelen we weer in de World League van de 
financiële stabiliteit. Dat heeft onder meer tot gevolg dat meer institutionele be-
leggers hun geld in Nederland willen beleggen. Het perspectief van een lage hy-

potheekrente ‘lijkt daarmee redelijk structureel’, aldus Priemus.

De hoogleraar geeft natuurlijk geen garanties, en ik doe 
dat zeker ook niet, maar meer dan vorig jaar durf ik de-
ze column met een wat rooskleuriger beeld te beëindi-
gen. De cijfers van het vierde kwartaal zijn nog niet be-

kend, maar 2015 zal worden bijgeschreven als een jaar 
waarin het herstel van de woningmarkt zich duidelijk 
heeft voortgezet. Dit herstel heeft ook de bouwsector 

weer op de been geholpen. Waar het in de kantoorbouw en 
bij de infrastructurele werken nog zorgelijk is, daar zorgde 

de woningbouw voor een omzetstijging van 7 procent 
van de bouwsector in het derde kwartaal. En hoewel 

er altijd knelpunten blijven, ga ik positief gestemd 
richting 2016. En u hopelijk ook!

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Sinterklaas op het 
zwembad
Afgelopen zaterdag was Sinterklaas op 
bezoek bij Zwem- en Polovereniging 
Nuenen. Nadat de kinderen een paar 
baantjes gezwommen hadden, gaven 
de jongste synchroon zwemmertjes 
een optreden. Hierdoor werden de 
Pieten geïnspireerd om zelf een dansje 
te doen. Helaas, dit ging niet helemaal 
goed, één van de Pieten viel in het wa-
ter! Gelukkig was hij snel weer op de 
kant en kon het feest verder gaan. Sin-
terklaas wil graag aan alle kinderen van 
Nuenen en omgeving nog een cadeau-
tje geven. Ze mogen allemaal 3 keer 
een proefles (gratis) volgen bij het re-
creatief zwemmen. Ze hoeven zich al-
leen maar aan te melden via het con-
tact formulier op de website www.zpv-
nuenen.nl onder het kopje recreatief 
en dan contact. Wel moeten ze in bezit 
zijn van hun A en B diploma. 

Veel veulens       
en paardenvolk in Gerwen
Wie gek is van paarden liep zaterdag 5 december op het kerkplein in Gerwen 
rond. Veel trekpaardbezitters en paardenfokkers en ook nogal wat toe-
schouwers. Je struikelde er bijna over de ruim tachtig veulens en ook over 
de vele amateurfotografen. In Gerwen werd die dag voor de 55ste keer een 
traditionele veulenkeuring gehouden. 

Voor de organisatie tekent de Stichting 
Centrale Veulenkeuring Gerwen met 
als voorzitter Wim Raaijmakers uit 
Nederwetten. Het betreft een keuring 
van jaarlingen en twee- en driejarige 
veulens in de open lucht. Tot algemeen 
jeugdkampioene van de merries werd 
gekozen Loor van ’t Doornhofje, gebo-
ren op 28 februari 2015. Het veulen 
Loor is eigendom van Sjaak van Doorn 
en Anna Joosse uit Soest. Er waren ook 
prijzen voor de paarden uit stal De 
Linde uit Gerwen. Jan Smits bood drie 
paarden ter keuring aan: Senne, Fara 
en Donna. 

Martien Smits van deze Gerwense stal 
bood twee merrieveulens geboren in 
2014 aan: Guusje en Girma. Ter illus-
tratie van dit jaarlijkse evenement bij-
gaande kleurrijke foto’s van de Gerwen-
se  amateurfotograaf Cees van Keulen.

Loor van 't Doornhofje, alge-
meen kampioene de Veulen-
keuring Gerwen, met eige-
naar Sjaak van Doorn

Senne Smits toont de beker 
gewonnen door stalgroep 
De Linde uit Gerwen

 Programma 
VOETBAL

RKGSV Gerwen
Zondag 13 december
Nederwetten 1 - RKGSV 1. . . . . . 14.30
RKGSV 3 – HSE 1 . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR 1 - RKGSV VR 1  . . . . . . . . 13.00
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Elsendorp  -  Nederwetten  1-0
Door Leo Evers

Jammer genoeg kon Nederwetten de stijgende lijn van de
laatste weken in de wedstrijd tegen Elsendorp niet voort-
zetten en incasseerde het een onnodige nederlaag.

Gedurende de eerste twintig minuten 
van deze wedstrijd had Elsendorp het 
heft in handen en ze creëerde een 
aantal kansen die echter geen doel-
punten opleverden door goed kee-
perswerk van doelman Peter Thoo-
nen van Nederwetten en doordat het 
vizier van de aanvallers van Elsendorp 
niet op scherp stond. Verdedigend 
stond het afgelopen zondag eigenlijk 
wel goed bij Nederwetten maar mid-
denveld en aanval waren moeilijk be-
reikbaar waardoor Wetten er in de 
eerst helft aanvallend weinig aan te 
pas kwam. Slechts tweemaal dwong 
het keeper Mart Kuijpers tot het ui-
terste. Ook de tweede helft gaf een-

zelfde beeld hoewel Nederwetten 
toen wel wat aanvallender begon te 
spelen. In de 65e minuut kwamen ze 
bijna op voorsprong maar het schot 
van Ben van der Bruggen spatte ech-
ter op de lat uiteen. In de 71e minuut 
kwam Elsendorp op voorsprong na-
dat een voorzet uit een snelle uitval 
over links onberispelijk werd binnen-
geschoten door Frence Kuipers. 1-0. 
Er werd weliswaar hard gewerkt door 
Nederwetten maar het was het ook 
vaak net niet; onnauwkeurig en te sta-
tisch. Aanstaande zondag thuis tegen 
RKGSV zal het uit een ander vaatje 
moeten tappen om resultaat te boe-
ken.

EMK - Nevelo   1-2
Door Cor Groenen

EMK speelde afgelopen zondag voor het eerst in haar bestaan tegen Nevelo 
uit Oisterwijk. Al direct in de wedstrijd was te zien dat Sinterklaas niet naar 
Nuenen was gekomen om cadeaus  uit te delen. EMK trof namelijk een te-
genstander die fel op de man zat en zelf ook goed combinerend de weg naar 
het doel wist te vinden. 

In het begin van de wedstrijd kreeg 
EMK nog een goede mogelijkheid via 
Geert-Jan Kemperman die na een 
voorzet van Tom van Elst bij de 1e paal 
net niet de doelman wist te passeren. 
Kort hierna moest EMK doelman 
Cuppen zich strekken om een inzet 
van Nevelo uit zijn doel te boksen. 
Toch kwam EMK op een achterstand 
in de 18e minuut uit een uitstekende 
Nevelo counter toen 3 spelers van de 
tegenstander slechts 2 EMK verdedi-
gers tegenover zich vonden. EMK 
kwam in de 25e minuut weer op gelijke 
hoogte uit een vrije trap van Giel van 
Korven die in eerste instantie op de lat 
belandde, maar daarna door Tom van 
Elst binnen werd gekopt. Na een onge-
lukkig moment in de EMK verdediging 

kwam Nevelo weer op voorsprong na-
dat de bal via de knie van een EMK 
speler de doelman kansloos liet. Rick 
Slaats had voor rust de kans om EMK 
weer op gelijke hoogte te brengen, 
maar zijn inzet was te slap om de Ne-
velo doelman te passeren.

Na rust begon EMK feller, iets wat ook 
wel nodig was omdat er in de eerste 
helft veel te veel duels werden verlo-
ren. Ook was elke tweede bal dikwijls 
voor de tegenstander. Verder dan twee 
buitenspel  doelpunten kwam EMK in 
de tweede helft echter niet meer. Een 
terechte overwinning voor Nevelo, en 
de wetenschap dat EMK aankomende 
week uit een ander vaatje zal moeten 
tappen tegen Nijnsel.

Een aanval van Rick Slaats strandt op de doelman van Nevelo, links Geert-Jan Kemper-
man.

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Hans de Vries en Gerard van Orsouw 
gedeelde eerste plaats 
Het rikken bij de supportersclub van de RKSV Nuenen is zeer populair en 
nog steeds groeiende. Steeds meer deelnemers vinden de weg zo bleek ook 
afgelopen vrijdag weer met maar liefst een bezetting van elf wedstrijd tafels 
was het spelers home weer goed bezet en de sfeer van prima kwaliteit.

Was er vorige week nog een lage score en een winnaar die met grote voorsprong 
wist te winnen, deze week lage de zaken geheel anders en er werd op hoog niveau 
gespeeld en de jury moest regelmatig aantreden om hun fiat te geven. Voor de 
pauze was het Hans de Vries die met een kleine voorsprong op Jan van den Heu-
vel aan de leiding ging. Na een kleine onderbreking en nieuwe tafelindeling werd 
de tweede ronde begonnen. Dat de hoofdprijs niet cadeau werd gedaan bleek al 
snel uit de felle reacties van diverse spelers. Nadat de balans opgemaakt was en de 
punten verdeeld, bleek dat de sympathieke en trouwe deelnemer  Geard van Or-
souw uit Eindhoven mede aan de leiding ging met 96 punten zodat de achtste uit-
gave twee winnaars kende. 
De hoofdprijs bij de loterij werd deze week gewonnen door Noud Leenders.

Uitslag vrijdag 4 december 2015. 
 1 Hans de Vries  96 punten
 2 Gerard van Orsouw  96 punten
 3 Jan van den Heuvel        89 punten
 4 Peter de Louw  84 punten
 5 Sjef Teunnisse  83 punten

Vrijdag 11 december a.s. is weer de volgende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en ook dan is weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen, zowel leden als niet leden, ervaren of onervaren, alle rikkers 
zijn van harte welkom. Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor in-
formatie bellen naar 06-10289797 of 06-40320419.

 6 Leo Arts        71 punten
 7 Wil Marquenie  68 punten
 8 Jacqueline de Louw 65 punten
 9 Jan Bertelink  62 punten
10 Hans de Haas       57 punten

Mats Huijberts  
en EMK 4
In de marge van de wedstrijd EMK – 
Nevelo, werd de wedstrijdbal ver-
loot ten bate van Mats Huijberts. 
Mats, zoontje van Bart (EMK 4) en 
Marissa was twee en half jaar oud 
toen hij opgenomen werd in het 
Universitair Medisch Centrum te 
Groningen met een lever die niet 
meer functionneerde. 

Dat is enkele dagen geleden verholpen 
met een levertransplantatie waarbij 
een deel van de lever van zijn moeder 
werd gebruikt. Mats is daardoor geluk-
kig aan de beterende hand. Om Mats 
(en zijn ouders) te steunen is een actie 
opgezet door EMK 4 waarbij de verlo-
ting van de wedstrijdbal en een extra 
collecte na de wedstrijd een aardig be-
drag opleverden. Een sponsor deed er 
nog een schepje bovenop waardoor 
bijna 800 euro is opgehaald. EMK 
wenst Mats het allerbeste en zal hem 
blijven steunen. 

Juventud E2    
ongeslagen kampioen!
Juventud E2 is ongeslagen kampioen geworden in de najaarscompetitie van 
de KNVB. Slechts één tegenstander wist hen op een gelijkspel te houden en 
toen was het kampioenschap al binnen. 

Proficiat jongens en wat hebben ze na afloop van de laatste wedstrijd een leuk 
feestje gebouwd in de kantine en op de platte kar door Nederwetten en Gerwen. 
De jongens zijn in de bestuurskamer gehuldigd met een toespraak, een muts en 
een beker voor iedere speler en natuurlijk moest er geproost worden. Iedereen 
bedankt die dit mede mogelijk heeft gemaakt! 

V.l.n.r.: Dirk Gevers, Abi Westphal, Marcel Boersma (trainer/ coach), Luuk Boersma,  
Bart van Aarle, Bram Wiersma, Tijn Bloemen, Dominique van Ierland (trainer/ coach),  
Lars Berkvens, Don Horrocks en Quinn van Ierland.

EMK VR1 – Unitas VR2    2-0
De dames van EMK hebben opnieuw een goede prestatie geleverd. Op-
nieuw bleek dat de tegenstanders grote moeite hebben om de verdediging 
van EMK VR1 onder druk te zetten. 

De verdedigsters van EMK met 
keepster Manon van de Wiel blijken 
moeilijk te passeren (slechts 5 tegen-
doelpunten in 7 wedstrijden). EMK 
begon de wedstrijd iets te verdedi-
gend waardoor de aansluiting van het 
middenveld met de aanval moeizaam 
ging. De kansen waren er vooral voor 
EMK, soms was men iets te gehaast 
voor de goal van Unitas, waardoor er 
geen doelpunt viel in de eerste helft. 
Na de rust was EMK duidelijk de be-
tere partij en kon dat uitdrukken in 
doelpunten van Lieke Weijnen (straf-
schop) en Jennifer Leenders. Er was 
behoorlijke publieke belangstelling 
voor deze wedstrijd. Aanstaande zon-
dag 13 december om 13:00 uur kun-
nen de supporters opnieuw van een 
stukje spektakel genieten op het 
sportpark Wettenseind bij de dorps-
derby tegen de Gerwense dames van 
RKGSV.  

Jitske Kuijten (l) en Sanne Bruines  
blokkeren een aanvalster van Unitas.

VOETBAL

RKSV Nuenen
Zondag 13 december
MOC'17 1 - Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EFC 2 - Nuenen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
Tongelre 2 - Nuenen 5  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
Nuenen 6 - UNA 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Best Vooruit 5 - Nuenen 8   .  .  .  .  . 12 .00
Wilhelmina B .VR1 - Nuenen VR3  . 10 .00
Dinsdag 15 december
Nuenen 1 - UNA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00

EMK
Zondag 13 december
Nijnsel/TVE reclame 1 - EMK 1  . 14 .30
SCI/Flynth 2 - EMK 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .45
EMK 3 - Geldrop 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
DBS 2 - EMK 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK VR1 - RKGSV VR1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

RKVV Nederwetten
zondag 13 december
Nederwetten 1 - RKGSV 1 .  .  .  .  .  . 14 .30 
Nederw .2 - Knegelse Boys 3  .  .  . 10 .00
Nederwetten 3 - Oirschot V . 12 10 .00
Nederwetten 4 vrij
Nederw .Da1 - Pusphaira Da1  .  . 12 .15
Unitas Da2 - Nederwetten Da2 13 .00

NKV KORFBAL
Zaterdag 12 december
NKV 4 – OEC 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .50
NKV 3 – Mariarade 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .40
Zondag 13 december
NKV 2 – WION 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15
NKV 1 – Sperwers 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .30

Nuenen – Zeelandia   1-0

Thuisclub drukt op de Zeelandia/Middelburg goal.                                 (foto John van den Elsen)

Door John van den Elsen

Nuenen behaalde tegen  het laag geplaatste Zeelandia uit Middelburg de 
kleinst mogelijke zege,1-0. Na deze overwinning wist trainer Miguel van den 
Dungen met een brede glimlach te vertellen “dit zijn de mooiste”. 

Voor het trouwe Nuenen publiek is het 
te hopen dat dit niet vaak meer voor-
komt. De overwinning kwam aller-
minst overtuigend tot stand. Het begin 
van de koploper was goed, men zette 
de tegenstander vroeg vast op eigen 
helft en speelde een prima eerste kwar-
tier. Zeelandia/Middelburg kwam er 
nauwelijks uit en Nuenen zocht be-
hoedzaam naar een opening. Nuenen 
kreeg echter niet waar het op hoopte 
en moest het doen met schot van Lars 
van Stipdonk dat over het doel ver-
dween. De Zeeuwse bezoekers hadden 
het achterin echter redelijk op orde 
waardoor Nuenen tot de 16e minuut 
moest wachten voor het eerste kansrij-
ke moment. Scheidsrechter Steeman 
floot resoluut na een Zeeuwse overtre-
ding binnen het strafschopgebied, “pe-
nalty”! Ron Jansen meldde zich als 
schutter van dienst maar zag tot zijn 
ontzetting dat doelman Freek van der 
Maas de “pingel” stopte, het bleef 0-0. 
Tien minuten voor rust kwam Zeelan-
dia/Middelburg tot de eerste gevaarlij-
ke uitbraak, de inzet ging rakelings 
voorlangs het doel van Nuenen. Einde-
lijk, in de 39ste minuut werd de ban 
gebroken, een steekbal van Sander Eg-
mond belandde bij Lars van Stipdonk. 
Met een artistiek hoogstandje ver-

schalkte hij Freek van der Maas, 1-0.
Ook na de pauze was de partij verre 
van hoogstaand. Wel kregen de toe-
schouwers meer kansen voor beide 
goals voorgeschoteld. De eerste uitge-
lezen mogelijkheid was voor Yevghen-
ny Marceli. Sander Egmond plaatste 
de bal prima in de loop van de “Flügel-
flitzer” die zijn (te slappe) inzet door 
de keeper gekeerd zag worden. Enkele 

minuten later werd een mogelijkheid 
van Ron Jansen tot hoekschop ver-
werkt. Naar mate het einde naderde 
kroop Zeelandia/Middelburg meer uit 
haar schulp, gesteund door de scha-
mele voorsprong van 1-0. De bezoe-
kers creëerden ook enkele mogelijkhe-
den. Gelukkig voor Nuenen stond ook 
het Zeeuwse vizier niet erg scherp. De 
prachtigste mogelijkheid werd voor 
open doel door Daniel Wissel om zeep 
geholpen. Ron Jansen zag daarna zijn 
schot door de keeper uit het doel ge-
werkt worden waarna Yusuf Ozkan op 
de paal besloot. Al met al een benauw-
de overwinning voor de thuisclub.
Komende zondag reist Nuenen naar 
Bergen op Zoom om de degens te krui-
sen met MOC ’17. 



Advertentie mede mogelijk 
gemaakt door Weekblad Rond 

de Linde.

Kunstenaar Peter Nagelkerke
Brons Kunst Gieterij Frank Minnen
De Gemeente Nuenen
Vincentre Nuenen, De direktie
Rabo Bank Dommelstreek, De direktie
V.D.L. Groep, De heer W. van der Leegte
Mecam Holding b.v., De heer G. Meulensteen
BAN Bouw BV, De heer J. Aldenhoven
Lincom Holding , De heer C. van der Linden
Fons Linders Tuinmeesters, De heer F. Linders
Frits Dijk International BV, De heer L. Dijk
Esro Vlees BV, De heer J. Rooijackers
B.L.J. Gorssel b.v., De heer B. van de Els
Van Gemert, De heer J. Van Gemert
Veldsink Groep, De heer J. Veldsink
A2b Security, De heer P. van der Linden
Schellekens, De heer B. Schellekens
Crowe Horwath Foederer, De heer J. Daams
Govers Accountants Adviseurs, De heer H. Evers
Razenberg Infra, De heer T. Oosterbosch
Simac Techniek, De heer E.van Schagen
V.P.S. , De heer C. van Grotel
De Laren b.v., De heer A. Slippens
Wesselman Accountants - Adviseurs, De heer A. Aarts
Restaurant de Colse Hoeve, De heer H. Beekmans
Edutel, De heer R. Smallegange
Gebroeders van Berlo, De heer W. van Berlo
A. Jansen BV, De heer A. Jansen
Beerens Grondverzet b.v., De heer W. Beerens
Hebels Beheer, De heer J. Hebels
IP Parking, De heer E. Smulders
Mercotim, De heer J. Couwenberg
Van de Oever Groep, De heer N. Beekmans
Philips Nederland, De heer J. Soares
Gebroeders van de Berk, De heer H. van de Berk
BKL Engineering BV, De heer J. de Smit
C.O.R. BV, De heer J. Coppelmans
ECR Nederland, De heer J. van de Meer
ETB Van Keulen BV, De heer G. van Keulen

Zonder de steun van deze bedrijven en personen was dit bijzondere project zeker niet 
mogelijk geweest, daarvoor onze hartelijke dank.

In het jaar 2015 is de 125ste sterfdag herdacht van Vincent van Gogh. 
Het was 130 jaar geleden dat Vincent van Gogh de Aardappeleters  

schilderde in Nuenen.
De bronzen beeldengroep van Peter Nagelkerke geïnspireerd naar het kunstwerk van de 
Aardappeleters is woensdag 9 december 2015 onthuld in het Park van de gemeente Nuenen, 
in het bijzijn van vele bewonderaars. 

De werkgroep die zich inzette voor de plaatsing van de beeldengroep, is onderstaande 
bedrijven en personen zeer erkentelijk.

B E D A N K T

Hendriks Beheer b.v., De heer H. Hendriks
Heyde Hoeve BV, De heer M. Schepers
Interieurspuiterij M. Jansen, De heer M. Jansen
J. Wernaart b.v., De heer H. Wernaart
Rene Coolen Beheer b.v., De heer R. Coolen
Seerden Industiele Verpakkingen, De heer H. Seerden
Tuintechnisch Bureau Smeulders Nuenen BV, De heer F. Smeulders
Van Santvoort Makelaars , De heer P. van Santvoort
Verkooijen, De heer K. Verkooijen
Karel Vermeeren Stichting, Bestuur
Van Stekelenburg Rooijakkers Makelaars in Zakelijk Vastgoed BV,  
De heer T. Rooijakkers
Aldenhoven Interieurbouw, De heer K. Aldenhoven
APS Personeelservices, Mevrouw C. Coolen
BLW Kunststoffen BV, De heer A. Moonen
Het Rullen Hoveniers, De heer Maurice Gevers
De Rooy Slijpcentrum, De Heer A. de Rooij
IT-Pro van den Akker, De heer C. van den Akker
Jansen Auto BV, De heer M. Jansen
MEBRO elektrotechniek BV, De heer R. van der Meulen
Metselaars Makelaardij, De heer M. Metselaars
Schäfer Notarissen, De heer M. Segers
Schilders bedrijf Verhallen, De heer N. Verhallen
Schildersbedrijf Ton Schellens, De heer A. Schellens
Schildersbedrijf van den Nieuwenhof BV, De heer A. van den 
Nieuwenhof
Schwer Fittings BV, De heer V. Gravestein
Van Elst en Cranes, De heer P. van Elst
Rezidenz Development, De heer O. Schoofs
Van Lit, De heer M. van Lit
De P&O Consulting Groep BV, De heer W. Scheepers
AAN TAFEL met Aldenhoven, De heer G. Aldenhoven
BRE BV, De heer N. Coopmans
Keyzer, De heer J. Keyzer
Meerhoff, De heer A. Meerhoff
Neutkens, De heer H .Neutkens
Restaurant de Zonnewende, De heer M. van Mourik
Maurice Jacobs Ontwerp, Vormgeving en DTP, De heer M. Jacobs
Drukkerij Messerschmidt, De heer L. Messerschmidt
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