
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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Laat Nuenen 
 het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, zakelijk 
nieuws en al het nieuws wat u vindt 

dat Nuenen moet weten. Plaats 
gratis uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

I.v.m. Oudjaarsdag 
verschijnt 

ROnd de LInde 
 wOensdag 
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!”

Gerwens café 
de Stam viert 
koperen feest 

Vijf jaar 
Restaurant 
Pezzaz... 

Er moet nog een nieuwe versie komen

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Het Levend
Kerstverhaal 
Weverkeshof

27 december

KOOPZONDAG

Aangepaste openingstijden rondom de feestdagen:

Kerst

Woensdag 23 december 8.00 - 22.00 uur
Donderdag 24 december 7.00 - 18.00 uur
Vrijdag 25 december 10.00 - 18.00 uur
 Zaterdag 26 december 10.00 - 18.00 uur

O�� & N����

Donderdag 31 december 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 1 januari 10.00 - 18.00 uur

Op alle zon- en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur.

Wij wensen u gezellige feestdagen en 
een heel mooi en gezond 2016 toe!

JUMBO Ton Grimberg, Nuenen-centrum

Unieke samenwerking tussen Rond de Linde     
met Restaurant de Lindehof en Voedselbank

2 Sterrenkok Soenil Bahadoer 
kookt met kerst voor Voedselbank
SVH Meesterkok Soenil Bahadoer weet hoe je mensen moet verwennen. Hij 
doet niet anders in zijn 2 sterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen. Maar 
ook voor ruim 50 Nuenense gezinnen die aangewezen zijn op de voedsel-
bank in Nuenen. Voor de gezinnen die het in deze tijden extra moeilijk heb-
ben, duikt hij graag de keuken in. Voor hen gaat hij een heerlijk kerstdiner 
bereiden. Het initiatief kwam van Rond de Linde, maar Soenil was direct 
enthousiast. Soenil is blij dat hij op deze manier iets terug kan doen voor 
Nuenen. Voor de vele vrijwilligers die het hele jaar achter de schermen 
klaar staan voor de voedselbank heeft hij ook nog een attentie.

In de gerechten gaat hij de mensen 
mee terugnemen naar zijn jeugd. Soe-
nil komt uit een Hindoestaans gezin, 
maar is geboren in Suriname. De geur 
en smaak brengen hem direct terug 
naar die tijd. Dat geldt ook voor zijn 
zoon Ryan die net als zijn vader chef-
kok is. Hij gaat diverse soorten stamp-
potjes maken, allemaal met de speci-
fieke bite van Soenil’s keuken. Deze 
stamppotjes zullen worden gecomple-
menteerd met diverse soorten wild en 
gevogelte. Hij staat tenslotte niet voor 
niets bekend als de ‘Master of Spices’.

Inmiddels komen mensen vanuit heel 
Europa speciaal naar Nuenen om in 

Soenil Bahadoer, Meesterkok SVH en eige-
naar 2 sterrenrestaurant de Lindehof, 
kookt met Kerst voor Voedselbank

Restaurant Tong Ah     
in nieuw jasje
Door Edwin Coolen

Wie heeft er niet ooit chinees gegeten of gehaald? Een krantje gelezen op 
de bankjes tijdens het wachten? Gegeten met carnaval? Maandmenu? Of 
luxe gedineerd? Tong Ah, het bekende restaurant aan het Park, heeft sinds 
kort een nieuw interieur.

‘We hebben een lange tijd het klassieke 
interieur van een Chinees-Indisch res-
taurant gehad, waar veel rood en goud 
in terugkomt. Het is heel herkenbaar en 
ook vertrouwd, maar het wordt een 
keertje tijd voor iets anders’, vertelt ei-
genaar Tuihu Hu. Hij is net terug uit 
China waar hij met zijn gezin op vakan-
tie was. In de tussentijd is het interieur 
van zijn restaurant vernieuwd. Het oogt 
strak, fris en modern met plek voor en-
kele vertrouwde elementen, zoals de 
reliëfschilderijen en het sierglaswerk.

 ‘De uitstraling van de zaak is een con-
tinu proces. Mijn vader begon het res-
taurant in 1973, als één van de eersten 
in de regio. In 2004 nam ik het over, 
samen met mijn vrouw Shuli. Toen 
schreven we de bonnetjes nog met de 
hand, hadden we geen pinapparaat en 
geen website. Dat waren zaken die pas 
rond die tijd belangrijk werden, maar 
die we wel meteen invoerden. 
De indeling van het restaurant heb ik 
iets veranderd en de linnen kleedjes 

gingen van de tafels af. De tuin werd 
vervangen door een terras zodat we 
bij evenementen in het centrum ook 
meer een onderdeel werden van het 
gebeuren,’ zegt Tuihu Hu.
‘Door de jaren heen zijn er nieuwe ge-
rechten geïntroduceerd en ook voor 
de komende tijd hebben we wat nieu-
we ideeën. Maar de basis die we heb-
ben is goed. We zijn nu aan het voor-
bereiden om dit voor de komende 
jaren ook te kunnen voortzetten.’
‘Onze menukaart blijft grotendeels 
hetzelfde. De Chinees-Indische keu-
ken is een gevarieerde keuken, die ge-
baseerd is op het afhalen en thuis nut-
tigen. Er is een trend van andersoortige 
Aziatische restaurants zoals wok, su-
shi, fusion en combinaties ervan. Maar 
de Chinees-Indische keuken is uniek 
in de wereld voor wat betreft variatie 
en smaken. Als dat met zorg wordt be-
reid dan kan dat nog heel lang mee. 
We blijven doen wat we al meer dan 
40 jaar doen, alleen krijg het een nieuw 
jasje.’

De Lindehof te komen eten. Soenil is 
daar best trots op. Hij voelt zich erg 
thuis in het Brabantse dorp en hoopt 
er nog vele jaren met succes te kunnen 
koken.

Alle gerechten zullen vacuum verpakt 
en gekoeld aangeleverd worden bij de 
Voedselbank zodat deze meegenomen 
worden in de week waarin de Kerstuit-
gifte plaats vindt. 

Voorverkoop 
Zwamavonden 
Narre-Kappen
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari, 
alsmede vrijdag 5 februari organiseert 
CV de Narre-Kappen wederom de 
oergezellige zwamavonden. Een avond 
vol topentertainment en verrassende 
optredens zullen worden voorgescho-
teld. Op woensdag 6 januari start de 
voorverkoop in Het Huysven aan de 
Huikert in Gerwen. Tussen 19.30 en 
20.30 kan men kaartjes voor deze 
avonden kopen alsmede kaarten voor 
de Brunch op maandag 8 februari.
Kaarten kosten slechts € 11,00 per 
stuk. Vanaf 7 januari zijn de kaarten 
verkrijgbaar bij de voorverkoopadres-
sen. Dit zijn: Cafetaria Heuvelplein, 
Heuvel 6 en Tuindersbedrijf André van 
Rooij, Alvershool 5a, beide te Gerwen.

Winterhand-
schoenen gevonden!
Op de parkeerplaats bij sportpark 
‘Oude Landen’ is een paar winter 
handschoenen gevonden. Maat 5/6 
kleur zwart met paarse vingers. Infor-
matie, tel 040- 2833263.



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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NUENEN VEILIG
Geef inbrekers geen kans
Tips om het aantal woninginbraken terug te dringen in Nuenen.
•	 Vakantie: Plaats geen vakantieberichten of vakantiefoto’s op so-

cial media zoals Facebook of Twitter. Denk er ook aan uw (puber)
kinderen hierover te instrueren. Zet uw deurbel uit zodat een po-
tentiële inbreker niet zeker weet of u thuis bent. Zorg dat uw huis 
er bewoond uitziet: gebruik tijdschakelaars of laat wat kopjes en 
bordjes op het aanrecht of de eettafel staan.

•	 Feestdagen: Naar de familie met Kerst? Geef uw huis een bewoonde 
indruk. Laat met de feestdagen de inbrekers in de kou staan. Gaat 
u vuurwerk kijken? Sluit uw deur, een insluiper is zo binnen. De jaar-
wisseling ergens anders vieren? Laat thuis een lampje branden.

•	 Verdachte situatie: Bel 112: De politie vraagt u om direct 112 te 
bellen bij het zien van verdachte personen in de tuin van de buren, 
personen die in huizen of auto’s gluren of bij glasgerinkel. De pak-
kans van de dader(s) van een inbraak wordt hiermee vergroot. 

Kijk voor meer inbraakpreventietips op:
http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 16	december	2015	 Berg	64,	5671CE	–	het	uitbreiden	van	een	
   bestaand tankstation met een creditcard 
   automaat (Milieu);
•	 17	december	2015	 Spegelt	104,	5674	CD	–	het	inpandig	
	 	 	 verbouwen	van	een	bedrijfspand	(BOUW).
Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	omgevingsvergunning	verleend	
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 17	december	2015	 Egelantierlaan	5,	5672	XJ	–	het	plaatsen	van	
   een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
	 	 	 (BOUW).
  
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	College	van	
burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		
Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

BESLUItEN Op GROND VAN DE ApV EN BIjzONDERE wEttEN:
•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-

leend	i.v.m.	een	Nieuwjaarsparty	John	de	Bever	op	1	januari	2016	
in	een	tent	op	het	achterterrein	aan	Collse	Hoefdijk	24	(verzend-
datum	17	december	2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend	i.v.m.	een	Nieuwjaarsreceptie	van	O.C.N.	op	4	januari	2016	
in	een	tent	op	het	achterterrein	aan	Collse	Hoefdijk	24	(verzend-
datum	17	december	2015);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Tielemans	(V.O.F.	Restaurant	Olijf)	is	een	
vergunning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf 
i.v.m.	de	overname	van	het	bestaande	restaurant	aan	Berg	18-20	
(verzenddatum	22	december	2015);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Tielemans	(V.O.F.	Restaurant	Olijf)	is	een	
vergunning verleend voor het inrichten van een terras aan de voor-
zijde	van	de	horecagelegenheid	aan	Berg	18-20	(verzenddatum	22	
december	2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend	i.v.m.	een	sponsorbijeenkomst	Concours	Hippique	Mierlo	
op	 8	 januari	 2016	 in	 een	 tent	 op	 het	 achterterrein	 aan	 Collse	
Hoefdijk	24	(verzenddatum	22	december	2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend	i.v.m.	een	Prinsenreceptie	Broakese	Carnavalszotten	op	10	
januari	2016	in	een	tent	op	het	achterterrein	aan	Collse	Hoefdijk	
24	(verzenddatum	22	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	da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 

GEMEENtEHUIS GESLOtEN
Tijdens de kerstperiode zijn er wijzigingen in de bereikbaarheid van 
het gemeentehuis: 
•	 Op	donderdag	24	en	31	december	is	het	gemeentehuis	vanaf	15.00	

uur gesloten voor publiek en ook niet telefonisch bereikbaar.

AFVALINzAMELING
thema: Drukte bij de glasbak
December, een gezellige maand vol feestdagen, waarbij de consumptie 
stijgt.	Ook	het	aanbod	van	glas	bij	de	glasbak	neemt	dan	toe.	Het	kan	
natuurlijk gebeuren, dat hier en daar glascontainers overvol raken. Het 
gevolg hiervan is dat rondom de glasbak het vol komt te staan met 
dozen	en	tassen	met	glas.	Om	te	voorkomen	dat	deze	niet-feestelijke	
tafereeltjes ontstaan, vragen wij u om het glas niet allemaal tegelijk 
naar	de	glasbak	te	brengen.	Wanneer	u	het	bezoek	aan	de	glasbak	uit	
kunt stellen tot begin januari, dan worden de problemen al voor een 
groot deel voorkomen. Mocht een glascontainer onverhoopt toch nog 
vol zitten, belt u dan de gemeente, zodat de bak zo snel mogelijk geleegd 
kan worden.Dus:	Glasbak	vol?	Bel	de	gemeente:	2631631	

winkeliers mogen geen gratis wegwerptassen meer aanbieden
Het rijk heeft besloten een verbod in te stellen op het gratis verstrek-
ken van de wegwerptassen. Deze maatregel moet het zwerfafval te-
rugdringen en het milieu sparen.
Winkeliers	moeten	voortaan	geld	vragen	als	zij	een	plastic	tas	aanbie-
den.	Het	ministerie	stelt	een	prijs	van	25	cent	voor.	De	dunne	plastic	
tasjes voor bijvoorbeeld verswaren blijven gratis als dat voedselverspil-
ling tegengaat of als er geen andere manier is om deze levensmiddelen 
hygiënisch te verpakken.

NIEUwE BLUSKLEDING EN HELM  
VOOR BRANDwEER
Brandweer	Brabant-Zuidoost	krijgt	nieuwe	brandweerpakken	en	blu-
shelmen die voorzien zijn van de laatste technologieën voor een opti-
male bescherming in alle omstandigheden. Het pak is van een lichte 
materiaalkleur	(beige)	en	de	helm	is	rood	van	kleur.	In	2017	moeten	
alle brandweerposten in de regio voorzien zijn van de nieuwe kleding 
en de nieuwe helm.

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.

VERVOLG Op pAGINA 5
AFVALwEEtjE

De milieustraat is extra open op: 
donderdag 24 en 31 december van 12.00 uur tot 16.00 uur.

VERVOLG Op pAGINA 5

college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

pUBLICAtIE
RECtIFICAtIE        
Ontwerp omgevingsvergunning Nuenen-west gemeente Nuenen c.a.

Op	17 december 2015	is	gepubliceerd	dat	vanaf	18	december	2015	
voor een termijn van zes weken ter inzage ligt een ontwerp-omgevings-
vergunning	Nuenen-West	gemeente	Nuenen	c.a.	voor	de	aanvraag	om	
omgevingsvergunning 2e fase N-Hz-2015-0125 (Ligtsedreef 32 en 33). 
Dit is niet juist. 
Een omgevingsvergunning wordt alleen als ontwerp ter inzage gelegd 
als hier een uitgebreide procedure voor gevolgd wordt. De bovenge-
noemde aanvraag moet echter behandeld worden met een (ongefa-
seerde) reguliere procedure waardoor deze niet als ontwerp ter in-
zage gelegd hoeft te worden. De aanvraag heeft ook geen betrekking 
op de omgevingsvergunning 1e fase onder registratienummer N-
HZ-2013-0107.	Het	plan	 zal	 enkel	na	 vergunningverlening	 voor	een	
termijn van zes weken ter inzage gelegd worden en dan open staan 
voor	bezwaar.	Dit	zal	te	zijner	tijd	in	het	huis-aan-huisblad	Rond	de	
Linde gepubliceerd worden.

Nuenen,	23	december	2015
Burgemeester	en	wethouders	Nuenen	c.a.

pUBLICAtIE
Mandaatregeling Urgentieverordening met bijbehorende mandaatlijst

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 
15	december	2015	de	Mandaatregeling	“Uitvoering	Urgentieverorde-
ning Gemeente Nuenen c.a. 2016” met bijbehorende mandaatlijst 
hebben vastgesteld. 

Dit besluit hangt samen met de implementatie van de Huisvestingswet 
2014 waarbij de bevoegdheden die samenhangen met urgentieverle-
ning aan het college van burgemeester en wethouders zijn toegekend. 
Samengevat zien deze bevoegdheden op het beschikken op verzoeken 
van woningzoekenden om urgentie te verkrijgen en de besluitvorming 
op aanvragen om huisvestingsvergunning waarmee een woningzoe-
kende met voorrang gehuisvest kan worden.

Teneinde	woningzoekenden	klantgericht	en	efficiënt	van	dienst	te	kun-
nen zijn, is een praktijkgerichte mandatering van de toegekende be-
voegdheden op zijn plaats. In de mandaatlijst zijn bevoegdheden 
neergelegd bij de directeuren-bestuurders van de in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven	(bestaande	uit	het	grondgebied	van	de	gemeenten	Best,	
Eindhoven,	Geldrop-Mierlo,	Helmond,	Nuenen	c.a.,	Oirschot,	Son	en	
Breugel,	Veldhoven	en	Waalre)	werkzame	woningcorporaties,	de	voor-
zitter	van	de	“Urgentiecommissie	Stedelijk	Gebied	Eindhoven”	en	het	
hoofd	van	de	(gemeentelijke)	afdeling	Ontwikkeling	en	Handhaving.	

De Mandaatregeling en de daarbij behorende mandaatlijst treden in 
werking op de dag volgende op de datum van deze publicatie. Vanaf 
dit moment liggen deze documenten gedurende een periode van zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis en zijn ze (permanent) te raad-
plegen via www.overheid.nl

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na 
de	dag	van	deze	publicatie	bezwaar	indienen	bij	Burgemeester	en	wet-
houders	van	de	gemeente	Nuenen,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam 
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Ook	kunt	u	wegens	spoedeisend	belang	een	voorlopige	voorziening	
vragen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	Oost-Brabant,	
sector	Bestuursrecht,	postbus	90125,	5200	MA	 ‘s-Hertogenbosch.	
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 

Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening kan 
ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht worden ingediend. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD / e-Herkenning). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Keuken: Aster Cuisine, Schroder, Moon en Tristar.
Apparatuur: AEG, Bosch, Miele, Quooker, Smeg enz.

De Run 5411  5504 DG Veldhoven
tel.  +31 (0)40 - 298 46 55  info@keukenambiance.nl

www.keukenambiance.nl

26 EN 27 DECEMBER 
ZIJN WIJ GEOPEND!
van 12.00 uur tot 17.00 uur

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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 
Onze smakelijke
 oudejaarsspecialiteiten!

Acties week 53: geldig dinsdag 29 t/m donderdag 31 december 2015_____________________________________________________

Roomboter 
appelbeignets 
 4+1

   GRATIS_____________________________________________________

Mini appelbeignets 
 8+2

   GRATIS_____________________________________________________

Oliebollen
naturel of met rozijnen

   12 STukS vooR € 1000
_____________________________________________________ 

Verkoop in onze kraam
voor de winkel

Ook de laatste dagen 
voor kerst, 

nog veel lekkers, 
zonder bestelling 

op voorraad!
Wij helpen u graag 

en 
met veel passie!

Team Keurslagerij
Tebak wenst U
fijne, liefdevolle en
smakelijke
feestdagen!!!

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wij wensen u 
allemaal hele 
fijne en smakelijke
kerstdagen en 
een gezellige 
jaarwisseling! 

Riny 
van Kessel
en medewerkers 
wensen iedereen 
een gezond, fris 
en fruitig
2016!

Wij wensen u 
 prettige feestdagen en 

een gelukkig 2016!

Namens de redactie,
uitgever, bezorgers, 

administratie en drukkerij.
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RKGSV sluit eerste 
seizoenshelft goed af
Vandaag stond voor de groen witten formatie de laatste wedstrijd voor de 
winterstop op het programma. Deze wedstrijd mochten ze spelen bij Irene 
uit Gemonde. 

RKGSV probeerde op een zeer slecht 
veld toch te voetballen in plaats van 
met lange ballen te spelen. Dit was aan 
het begin van de wedstrijd even zoe-
ken maar de druk werd wel meteen ge-
legd op de verdediging van Irene. Irene 
kwam er niet aan te pas en de eerste 
kans was dan ook voor RKGSV. Helaas 
waren ze iets te wild waardoor deze 
over ging.

In de 12de minuut viel het eerste doel-
punt, na een mooie pass van Joey vd 
Berk op zijn broer Mike kopte hij de 
bal tussen de palen. De keeper stond 
erbij en keek ernaar. 0-1. Na de goal 
werd het spel van RKGSV onrustiger 
waardoor ze niet meteen door konden 
drukken. Het onrustige spel zorgde 
geen enkele keer voor gevaar van Ire-
ne. Het duurde tot de 40 ste minuut 
voordat de groen witten de score ver-
dubbelde. Na een corner van Irene 
kwam RKGSV er razendsnel uit. Nu 
was het aanvalspatroon net andersom, 
Mike ging snel naar voren en Joey liep 
mee. Mike gaf de bal op maat en Joey 
kon de 0-2 op het scorebord zetten. In 
de rust werd er gewaarschuwd om de 
tegenstander niet meer in de wedstrijd 
te laten komen, dit is in de eerste sei-
zoenshelft namelijk een aantal keer ge-
beurd. De tweede helft was het RKGSV 
dat misschien wel zijn beste helft voet-
balde van dit seizoen. Met veel loopac-

ties en positie wisselingen zorgde ze 
ervoor dat Irene het niet meer wist. De 
0 – 3 was bijna een feit, Klaas schoot 
de bal tegen de touwen maar de grens-
rechter had als enige gezien dat het 
buitenspel was. Tot opluchting van 
Bram Daams die bij een goal van Klaas 
zijn weddenschap had verloren. Op de 
0-3 moest RKGSV niet heel lang wach-
ten. Na een corner kon Joey zijn 2de 
van de dag maken en de wedstrijd was 
hierdoor wel gespeeld. Irene geloofde 
er eigenlijk al heel de wedstrijd niet in 
maar nu wisten ze ook dat het over en 
uit was. 5 minuten later kwam Mark 
Janssen op de rechter kant goed door 
en kreeg alle ruimte om een fijne pass 
te geven. Deze voorzet belandde op 
het hoofd van Tim v. Berlo die de bal 
netjes over de keeper heen kopte. 
Hierna kreeg Gerwen nog een aantal 
goede mogelijkheden maar helaas ging 
de bal er niet meer in. Rainer v. Bergen 
was misschien nog wel het dichtst bij 
een goal maar zijn kopbal werd op de 
lijn weg gewerkt. Al met al mag 
RKGSV tevreden de winterstop in 
gaan, met 4 verliespunten meer als de 
koploper maar zonder een nederlaag. 
Ook de tegendoelpunten zijn er maar 
10 in 11 wedstrijden. 
Rest nog 1 ding, 0 namens de gehele 
selectie van RKGSV wensen wij ieder-
een fijne dagen! Op naar een mooi 
sportjaar 2016! 

Kerstgedachte overheerst    
bij raadsvergadering
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 17 december was men erg lief voor elkaar. 
Het was weldadig om te constateren dat het zo ook kan. Diverse bespreek-
punten werden unaniem aangenomen.

Met een korte of zonder discussie wer-
den unaniem aangenomen de urgen-
tieverordening (afspraken over woon-
ruimteverdeling), overslaan zienswijze 
i.v.m. technische wijziging WSD, het 
controleprotocol (vaststellen controle-
protocol 2015 inclusief normenkader), 
vaststellen begrotingswijziging  de-
cember 2015, corrigerend raadsvoor-
stel voor de programmabegroting 
2016 (een niet juist geformuleerd be-
slispunt in die begroting).

Een amendement ingediend door De 
Combinatie, PvdA en W70 werd una-

Wonderen bestaan
Dinsdagmorgen 15 december. Er stopt een auto voor mijn deur, een man en 
vrouw stappen uit en halen uit de achterbak een kerstpakket. Mijn eerste reac-
tie was: O dat zal wel voor de buren zijn, want ik krijg nooit kerstpakketten, laat 
staan kerstcadeautjes. Maar nee: na het bevestigen dat  ik toch écht diegene 
ben die op hun lijstje staat informeren ze of ik iets naars heb meegemaakt in het 
afgelopen jaar.
Dat klopt; helaas zelfs zo vaak dat ik de momenten niet meer op één hand kan 
tellen. Daarom komen wij u dit kerstpakket brengen, kent u de inzameling in de 
supermarkten voor de voedselbank? Jazeker, daar doe  ik altijd aan mee! Nou, 
deze keer is er ingezameld door de gezamenlijke kerken Nuenen, voor mensen/
gezinnen die vervelende dingen hebben meegemaakt, en u komt in aanmer-
king voor dit pakket. Helemaal overdonderd vraag ik wie mij genomineerd 
heeft voor deze lieve actie. De vrijwilligers die het pakket kwamen brengen wis-
ten dat ook niet; zij bezorgden enkel de kerstpakketten.
Nu zijn er in mijn leven in 2015 heel veel mensen en instanties betrokken ge-
weest die op de hoogte waren van alle narigheid, en ik zal er misschien nooit 
achter komen wie dit mooie gebaar gemaakt heeft naar mij. Daarom wil ik op 
deze plek iedereen heel hartelijk danken die dit voor mij heeft georganiseerd: 
de gezamenlijke kerken, degene die mij heeft aangemeld voor dit pakket, de 
vrijwilligers die de pakketten samen hebben gesteld en de vrijwilligers die de 
pakketten rond hebben gebracht in Nuenen. En allen die ik misschien niet op-
genoemd heb. Maar óók  u allen die gedoneerd hebben in de supermarkten, 
waardoor ik een ongelooflijk mooi pakket heb mogen ontvangen met gezonde 
producten maar ook kerstlekkernijen.
Allemaal dingen die ik vanwege mijn bijstandsuitkering niet had kunnen ko-
pen…Ik ben er stil van. Het gebaar heeft me geraakt. U mag gerust weten dat ik 
niet meer in wonderen durfde te geloven. Maar ze bestaan. En Kerstengelen 
ook.
Ik dank u uit de grond van mijn hart.

Suzanne van Mil

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

niem aangenomen. Het handelde over 
het accorderen van de voorzitter van 
de accountantscontrole namens de 
raad voor eventuele mutaties als deze 
passen binnen het aanbestedingsdo-
cument.
Enkele moties werden ingetrokken zo-
als de motie die handelde het subsidie 
verzoek van de PVGE opnieuw te be-
zien. De motie verviel toen bleek dat 
de precedentwerking een te grote fac-
tor van belang was voor deze motie. 
Een motie ingediend door John Geven 
voor meer privacy aan de balie van de 
CMD en LEV groep werd ingetrokken 

toen de wethouder beloofde dit mee te 
nemen tijdens de besprekingen met 
het CMD die zeer binnenkort zullen 
plaats vinden.
Een motie om te komen tot het instel-
len van een adviesgroep ter voorberei-
ding van het Bomenbeleidsplan haalde 
het niet na de traditionele lange dis-
cussie over dit onderwerp. De VVD 
vond dat deze motie haaks op het dua-
lisme stond, het CDA wilde geen 
raadsleden in die adviesgroep, de Pv-
dA vond dat alleen het College in die 
adviesgroep moet zitten, De Combina-
tie wilde geen adviesgroep. Ze hadden 
genoeg vertrouwen in het Bomenbe-
leidsplan, lijst Pijs vond de motie te ge-
compliceerd en vond dat er genoeg 
kennis op het Gemeentehuis voor han-
den was, lijst van den Boomen zag een 
risico dat de zaak ging vertragen en zag 
uit naar het Bomenbeleidsplan
Een opnieuw ingediende motie om 
met een commissienotitie te komen 
waarin de kaderstelling van het Bo-
menbeleidsplan vermeld is en die ui-
terlijk in het eerste kwartaal 2016 gere-
aliseerd moet zijn, haalde het wel. Te-
gen waren PvdA, De Combinatie en 
Lijst Pijs.

De bereikbaarheid van de woningen in 
het oog werd wederom besproken. Het 
paaltje op de berg kan alleen bediend 
worden door de Brandweer en niet 
door de ambulance. Die moet via de 
Weverstraat het Oog bereiken en dat 
levert vooral ’s nachts moeilijke zoek-
acties. Daarbij komt dat de navigatie-
systemen ook zo ingesteld zijn dat al-
leen via de Weverstraat het Oog te be-
reiken is. Wethouder Jansen gaat er op 
toezien dat de ambulances in de nabije 
toekomst ook de mogelijkheid krijgen 
het paaltje op de Berg te bedienen.

Voetbal

Jelmer North toont inhoud
Na de succesvolle jacht op de 400m limieten voor de Nederlandse Junioren 
en Jeugd Kampioenschappen, wilde Jelmer North van Z&PV Nuenen ook 
wel een gooi doen naar langste afstand in het zwembad de 1500m vrijeslag. 
En dus dook hij afgelopen zondag in Oosterhout het water in voor 60 banen 
en hopelijk een tijd onder de 19 minuten en 25 seconden.

Omdat het de allereerste keer was dat 
Jelmer deze afstand zwom, was het 
even afwachten hoe het zou gaan. Na 
300m bleek echter al dat de benodig-
de 1.18 per 100m totaal geen pro-
bleem zou worden en na een super ge-
lijkmatige race tikte hij aan in 
18.45.32, maar liefst 40 seconden on-
der de NJJK limiet. Daarmee bracht 
hij de teller voor hemzelf voor de 
NJJK op 6 en voor de ploeg uit Nue-
nen op 31, met de Brabantse Winter 
Kampioenschappen begin 2016 nog 
voor de boeg.

Bij de NJJK komen voor Z&PV Nue-
nen ook Robin Goossens, Milan 
Meurs en Merel Phaff aan de start en 
zij zwommen samen met Silke Voets 
afgelopen weekend in Amsterdam, in 
het bad waar de NJJK in januari ge-
houden wordt. Deze ‘generale repeti-
tie’ leverde voor Robin 3 en voor Me-
rel 2 persoonlijke records op, terwijl 
Milan en Silke vlak bij hun PR’s kwa-
men. De hoogste klassering was voor 
Robin, op haar favoriete 200m school-
slag werd ze in 8e in een nieuwe top-
tijd van 2.42.37.

Merel, Milan, Silke en Robin in Amsterdam

Zwemmen

SWZ en Archipel slaan handen 
ineen voor zorg aan mensen 
met hersenletsel 
 
Vanaf half december bieden SWZ en Archipel samen behandeling aan men-
sen met hersenletsel na afronding van de revalidatiefase in het behandel-
traject ‘Hersenz’. Rob Krol, Manager behandel- en kenniscentrum bij SWZ: 
“Door onze krachten te bundelen en elkaars expertise te delen kunnen we 
de behandelingen van Hersenz aan meer mensen aanbieden.” Hermine de 
Bonth, Manager Dienst Behandeling bij Archipel, vult daarbij aan: ”Boven-
dien richten onze organisaties zich deels ook op dezelfde doelgroep”. 
 
Hersenz 
Bij de behandeling van Hersenz leren 
professionals mensen met een (niet-
aangeboren) hersenletsel en hun naas-
ten om te gaan met de (soms) ingrij-
pende veranderingen in hun leven. De 
persoon met hersenletsel leert bij-
voorbeeld om zijn energie goed te ver-
delen en om beter om te gaan met bij-
voorbeeld geheugenproblemen. Ook 
werkt men binnen de behandeling van 
Hersenz aan de fysieke conditie en 
worden mensen met hersenletsel weer 
opnieuw vertrouwd gemaakt met hun 
lichaam. Leren omgaan met hersenlet-
sel stopt niet na de revalidatiefase. 
Ook daarna kan er nog veel bereikt 
worden. De behandeling van Hersenz 
kan direct volgen op het revalidatietra-
ject, maar kan ook worden ingezet 
wanneer jaren later blijkt dat iemand 
toch meer beperkingen van het her-
senletsel ervaart dan voorheen. Jean-
nette Heijting nam deel aan de behan-
deling van Hersenz. “Mijn zelfvertrou-
wen is toegenomen en ik zit niet meer 
chronisch met die bal van angst in 
mijn buik. Door Hersenz heb ik een 
betere balans gevonden”. 
 
Archipel en SWZ 
Zowel Archipel als SWZ ondersteu-

nen mensen met (niet-aangeboren) 
hersenletsel. SWZ ondersteunt men-
sen met NAH in alle fasen van het le-
ven, van jong tot oud. Bij Archipel ligt 
de nadruk bij ouderen en volwassenen 
met NAH. 

Allebei met als streven om hen te hel-
pen zoveel mogelijk op eigen kracht 
mee te doen in de maatschappij. Beide 
organisaties bieden behandeling en 
ondersteuning bij wonen, werken, le-
ren en vrije tijd in de regio Noord- en 
Zuidoost Brabant. Ook zijn ze er voor 
de naasten van mensen met hersenlet-
sel. 
 
Hersenletsel 
Jaarlijks lopen ca. 120.000 mensen 
hersenletsel op. Het letsel kan ont-
staan door bijvoorbeeld een verkeers-
ongeval, een val op het hoofd, een 
hartstilstand, een ziekte, hersenbloe-
ding of hersentumor. Niet-aangeboren 
hersenletsel, ook wel NAH genoemd, 
heeft enorme gevolgen. 
Niet alleen voor de getroffen persoon 
zelf, maar ook voor zijn of haar omge-
ving. Wat voorheen zo vanzelfspre-
kend leek, kan nu heel anders zijn. 
Door het hersenletsel verandert je le-
ven. 
 

Sunny Blues 
Nuenen:  Chilly Willy
Sunny Blues Nuenen organiseert op 
zaterdag 26 december, tweede kerst-
dag, een bluesoptreden van de Belgi-
sche bluesband Chilly Willy. Al ruim 
20 jaar staat deze band op diverse po-
dia in binnen en buitenland en onder-
tussen zijn ze 500 optredens verder. 
Een echte live band. Het optreden is 
vanaf 21.00 uur in Café Schafrath aan 
het Park in Nuenen. Entree gratis.
Zie ook www.sunnybluesnuenen.nl

Schapen Lobroec weg
Misschien dat u het al hebt gezien, 
maar vanaf zaterdag 19 december zijn 
de schapen aan het Lobroec verdwe-
nen. Ze zijn tijdelijk ergens anders 
(langs de A2) geplaatst. Dit zodat de ge-
meente de bomen op het terrein kan 
behandelen. Deze behandeling is no-
dig, omdat de schapen aan de boom-
bast knagen. Hierdoor kunnen de bo-
men afsterven. Na behandeling van de 
bomen komen de schapen weer terug. 
Om in het voorjaar te bevallen van de 
lammetjes. Vriendelijk het verzoek om, 
zolang er geen schapen zijn, geen etens-
resten in de wei te gooien. Dit ter voor-
koming van overlast door ongedierte. 

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.
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Romige      
varkensmedaillons     
met stoofperen
Romige varkensmedaillons

Benodigdheden
400 g (kleine) champignons
800 g varkensfilet
8 dunne plakjes bacon of gerookt spek
zout en peper
3-4 takjes dille
3-4 takjes peterselie

Snijd het vlees in 16 medaillons. Halveer de plakjes bacon of spek in de lengte, 
wikkel de stukken om de medaillons en zet ze evt. vast. Leg de medaillons naast 
elkaar in een ovenschaal en strooi de champignons eroverheen. Breng op smaak 
met zout en peper.
Maak de dille en peterselie schoon en hak fijn. Strooi de kruiden over de medaillons. 
Roer het paprikapoeder en de kerrie door de slagroom en giet dit over het vlees.
Dek de ovenschaal af en braad het vlees ca. 45 minuten in een voorverwarmde 
oven (el 175°C, hl 150°C, gas 2).
Laat vervolgens nog ca. 30 min. onafgedekt smoren in de oven bij dezelfde tempe-
ratuur.

Stoofperen
Benodigdheden
8 stoofperen (bijvoorbeeld Gieser Wildeman)
1 fles rode wijn
alternatief: bessensap

Schil de peren, maar laat het steeltje zitten (extra smaak komt uit het steeltje). 
Kook de peren op een laag vuur met de wijn, suiker, het kaneelpijpje (of poeder) 
en water. De peren moeten net onder water zijn. In ca 2 uur de peren gaar koken.
Af en toe controleren of de peren niet droogkoken en zonodig water toevoegen.
Warm of koud te eten.

Tips en variaties
De peren moeten lang en zacht koken (minstens 2 uur) pas dan zullen de peren 
helemaal doortrokken zijn van de smaak van de wijn.
Gebruik een (hele) goedkope port. Dan kan de suiker achterwege blijven.
Reken op minimaal 2 peren per persoon.
In plaats van kaneel kan ook een dun schilletje citroen gebruikt worden. 
Voor extra smaak drie kruidnagels mee koken.
Heerlijk met een aardappelgratin of pommes duchesse.

PvdA Ombudsteam Nuenen
Het PvdA Ombudsteam Nuenen, dat als vraagbaak kan worden ingescha-
keld als u problemen ondervindt met instellingen en instanties, is u bekend. 
Echter het op gang houden van een goed en effectief functionerend om-
budsteam is niet vanzelfsprekend. 

In de stadsregio is daarom gestart met maatschappelijke verkenningen op een 
aantal gebieden zoals PGB, schuldhulpverlening en eenzaamheid.  
Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor een maatschappelijke verken-
ning van de realiteit van de PGB’s, dat wil zeggen de ervaringen uit de praktijk ge-
toetst aan de nieuwe wmo-wet en de gemeentelijke verordening. Komen de men-
sen met hun PGB rond? Werkt de nieuwe aanpak? 
De door de PvdA gedragen ‘Van Waarde’-criteria (bestaanszekerheid, ontwikke-
ling/onderwijs, goed werk, verbinding/betekenis), hanteren wij daarbij als richt-
lijn. Voor een kwalitatief goede opzet van het onderzoek worden de PvdA-om-
budsteams hierbij ondersteund door het wetenschappelijk instituut van de PvdA, 
de Wiardi Beckmanstichting. Zodra de verkenning is afgerond, zullen wij hier-
over berichten.

Nog steeds is de zorg en discussie rondom de bestuurlijke toekomst van Nuenen 
niet verstomd. In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 schreven wij “Gezien de 
grote opgaven waar de gemeente voor staat en daarvoor noodzakelijke schaal-
grootte zal de reeds in gang gezette ambtelijke samenwerking met de gemeenten 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel versterkt en versneld moeten worden doorge-
zet. Maar indien bestuurlijke samenvoeging ter sprake komt, zullen alle opties af-
gewogen moeten worden”. Binnenkort organiseert de PvdA Nuenen hierover een 
themabijeenkomst. Datum en locatie vindt u in de lokale pers zodra bekend. 

PvdA-inloop
Met ingang van het nieuwe jaar vindt de maandelijkse PvdA-borrel bij Schafrath 
plaats op de 1ste vrijdag van de maand, de eerste keer op vrijdag 8 januari 2016. 
Vanaf 21.00 uur bent u dan van harte welkom om met ons van gedachte te wisse-
len over lokale en/of actuele onderwerpen.
Bent u betrokken bij uw dorp, geïnteresseerd in politiek en voelt u zich aange-
trokken tot de sociaal-democratie, dan zouden wij het geweldig vinden als u met 
ons mee wilt denken en lid wordt van de PvdA.

Namens PvdA afdeling Nuenen c.a. 
Marianne Cooijmans, secretaris, 

www.nuenen.pvda.nl • nuenen@pvda-ombudsteam

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:

Vijf jaar Restaurant Pezzaz... 
vijf jaar bezieling
Door Nannie van den Eijnden

Onlangs heb ik twee keer kort achter elkaar getafeld in Restaurant Pezzaz 
en ervaren hoe Andreas en Sandra Vorstermans samen met hun team na vijf 
jaar nog steeds waarmaken wat ze op hun website beloven.  

De naam Pezzaz staat voor passie, en-
thousiasme, ziel en zaligheid. En dat 
voel (proef!) je als je daar als gast aan 
tafel zit. Alles klopt. Je wordt hartelijk 
ontvangen in een mooie omgeving en 
in een ongedwongen, gemoedelijke 
sfeer. De aandacht die je krijgt voegt 
extra smaak toe aan het goed bereide 
diner met verse seizoensproducten. 
De menukaart biedt een uitgebreide 
keuze aan gerechten en het aantal gan-
gen. Er is voor elk wat wils. De per-
soonlijke manier waarop iedereen in-

vulling geeft aan zijn vak maakt dat je 
je thuis voelt. Personeel in opleiding 
krijgt ook aandacht, en goede begelei-
ding. Je gaat met een plezierige erva-
ring de deur uit, met een beleving die 
niet alleen je maag vult, maar die ook 
je ziel voedt. 

Voor wie met kerst graag buiten de 
deur wilt eten: alle tafels zijn al ge-
boekt. Ik wens iedereen een warme, 
gezellige kerst en smakelijk eten!
www.restaurantpezzaz.nl

Kerst recept 

1/2 tl gedroogde marjolein
300-400 ml slagroom
1-2 el paprikapoeder
2 tl kerrie
evt. satéprikkers

Sandra en Andreas Vorstermans.

Theateravond voor goed doel 
op 27 januari 2016 
Woensdagavond 27 januari 2016 organiseert Zontaclub Eindhoven, net als 
voorgaande 6 jaar, weer een gezellige theater-avond voor een goed doel. 
Dit jaar zetten wij ons in voor het project Krachtbedrijf, van prof. dr  Josette 
Dijkhuizen. Dit project helpt vrouwen in opvangsituaties hun droom te rea-
liseren door het opzetten van een eigen onderneming.  

De voorstelling begint om 20.00 uur in 
Het Klooster in Nuenen. Zaal open 
vanaf 19.00. De kaarten kosten  € 
22,50,- inclusief koffie voor en drankje 
na afloop van de voorstelling. Kaarten 
voor de voorstelling kun je bestellen via 
een mail aan theateravond@zontaeind-
hoven.nl.  (geef je naam duidelijk aan).  
Let op: koop kaartjes op tijd; vorig jaar 
was 3 weken van tevoren (weer!) alles 
uitverkocht. Over de voorstelling: “de 
Vier vrouwen van Willem van Oranje” 
door de theatergroep Plankgas.De vier 

echtgenotes van Willem van Oranje 
hebben elkaar nooit ontmoet. Zo’n 450 
jaar later doen ze dat alsnog, als ze 
nieuwsgierig uit hun portret stappen en 
elkaar de geheimen van hun levens met 
Willem onthullen. Beleef de geschiede-
nis van Onze Vader des Vaderlands 
door de ogen van hen die hem het beste 
kenden.
Dankzij trouwe sponsors kan 90% van 
de opbrengst van de kaartverkoop di-
rect naar het goede doel. De andere 
10% van de opbrengst gaat naar een 
project van Zonta International. Beide 
doelen streven naar economische on-
afhankelijkheid voor vrouwen. Zie 
voor meer informatie over Josette 
Dijkhuizen en Krachtbedrijf op www.
krachtbedrijf.nl . Voor informatie over 
de projecten van Zonta International: 
kijk op www.zonta.org
 

Uitreiking cheque tijdens eerdere Zonta avond

Voor en na de voorstelling organiseert 
Zonta in de foyer van Het Klooster 
weer een super leuke markt waar van 
allerlei bijzondere spullen te koop zijn 
voor mooie prijzen die wij bedongen 
hebben. En… 10% van de marktomzet 
die avond komt ook weer ten goede aan 
Krachtbedrijf. Ook zijn er vooraf aan 
de voorstelling weer lootjes te koop. Er 
zijn leuke prijzen te winnen die diezelf-
de avond nog meegenomen kunnen 
worden. Kopen is helemaal niet ver-
plicht, maar wel heel aantrekkelijk.

Een eigentijds 
kerstgedicht 2015
Het kerstfeest is een mooie tijd.
Van licht en gezelligheid.
Het hele gezin om stal of boom.
Wat is het kaarslicht toch wonder-
schoon.

Het kerstkind ligt daar vredig en stil.
Of dat het ons zeggen wil.
Wees blij en eensgezind met elkaar.
Voor vele van ons zo een moeilijk 
jaar.

In deze wereld van moord en geweld.
Worden vele door zorgen gekweld.
Ook is er crisis in ons land.
Vele staan met hun zorgen aan de 
kant.

Wat is er nu toch allemaal gebeurd.
Waar de hele wereld nu om treurt.
Aanslagen in Parijs en bruut geweld.
Een mensenleven wordt niet geteld.

Wat moeten we met die lui toch 
beginnen.
Want die zijn gewoon buiten zinnen.
Laten we toch proberen verdraag-
zaam te zijn.
Want al die ellende doet vele pijn.

De engelen zongen in koren.
Voor allen die het willen horen.
Vrede op aarde voor alle mensen.
Dat is dat ik u allen toe wil wensen.

Ik wens u allen een rustig kerstfeest 
en een gelukkig nieuwjaar.

Mw. Saris-Gevers, Nuenen

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Bronzen PatatBoerenBeeld
Welke piepers liggen er op het bordje van het bronzen Patatboerenbeeldje? 
Dat vroegen een paar fietstoeristen zich af die helemaal uit ons zuiderbu-
renland naar Nuenen waren gekomen. Het antwoord luidt: die aardappele-
ters prikken bintjes aan hun vork. Deze wetenschap heb ik opgetekend uit 
de mond van Lambert van Dinter van AGF-speciaalzaak Riny van Kessel. Hij 
is in mijn ogen dé aardappel-specialist in onze gemeente. Inderdaad, de ‘A’ 
in AGF staat voor AARDAPPELS. De rest gaat over Groenten en Fruit, van-
daar AGF. Bintjes worden gepoot en gegeten in deze regio, ook ten tijde van 
Vincent in Nuenen, zo ergens tussen 1883 en 1885.  

Die Lambert weet heel veel van pie-
pers. Hij verkoopt onder meer Bataat, 
Frieslandse Bonken, Bildtstar, Bistro-
kriel,  Minikriel, Nicola, Rosenval en Ro-
zenmarijn. Dus mag hij zijn winkel ge-
rust een speciaalzaak in aardappels 
noemen. AGF Rini van Kessel past mooi 
in het rijtje speciaalzaken: Keurslager 
Evert Tabak, De Echte Bakker Godfried 
de Vocht en sinds kort ook Slijterij en 
Wijnhandel André van Lieshout.  
Vroeger werden aardappels vooral 
gegeten door arme mensen. De aard-
appel was niet duur, vandaar dat de 
pieper het voedsel werd voor de arme 
mensen. Later zijn rijkere mensen ook 
aardappels gaan eten. Sommigen 
hebben daar moeite mee en praten 
met een aardappel in de keel. Ook 
wordt de aardappel nogal eens door-
geschoven. Voorbeelden hiervan zijn 
te vinden in ons dorp, kijk maar eens 
naar het gemeentebestuur. 
Terug naar de aardappels. Vroeger 
waren we een echt aardappelvolkje. 
In andere landen, bijvoorbeeld in 
Azië, eten de mensen juist weer veel 

rijst en helemaal nooit aardappels. 
Chinezen en Japanners verbazen zich 
over het schilderij De Aardappeleters 
en komen naar Nuenen om uit te zoe-
ken wat die boeren in godsnaam eten. 
Aardappels kennen ze daar niet. Van-
daar het spreekwoord: wat de boer 
niet kent, dat eet hij niet.
Na een steekproef onder winkelend 
publiek (v/m-verhouding 50 om 50) 
op het Parkhof trek ik deze conclusie: 
Nuenaren zijn geen fervente aardap-
peleters. Zo antwoordde  Elly van 
Maasakkers (zus van de bekende zan-
ger Gerard) mij desgevraagd dat zij 
bijna nooit aardappelen eet. Wel veel 
groenten en fruit. Peter Hulsen (een 
hardloper) heeft maximaal één keer 
per week aardappels op het thuisme-
nu staan. Vanwege de privacy kan ik 
de andere namen van de ondervraag-
den hier niet noemen. 

Beste lezers, ik ga nu snel piepers jas-
sen, wij eten Nicola. Ik wens u allen 
een warme kerst en een transparant 
2016. Gelukkig Nei Jaor! 

1 eetlepel suiker
1 kaneelpijpje
alternatief: kaneelpoeder



Stichting 
Vrijwilligers 
Thuiszorg

Geldrop/Mierlo 
& Nuenen c.a.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A. Jaspers

Rond de Linde                      
 wenst haar
  adverteerders

fijne feestdagen
en een gelukkig
nieuwjaar!

Afgelopen jaren heeft Nuenen c.a. weinig kunnen bouwen. 

Komende jaren staat er heel veel te gebeuren op het

gebied van woningbouw in uw gemeente.

Een groot aantal projecten zijn inmiddels in voorbereiding.

De meest bekende projecten zijn wellicht Luistruik/Oude 

Landen, Berg en Weverstraat en Nuenen West.

In totaal gaat het om meer dan 2.600 nieuwe woningen. 

Om deze nieuwe woningen aan te laten sluiten op uw 

wensen, willen wij graag weten wat uw woonwensen zijn. 

Nieuwbouw in Nuenen

Huidige aanbod
 
23. Vindt u dat het huidige woningaanbod in de gemeente  
 Nuenen c.a. aansluit op uw woonwensen?

Ja, want,
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

Nee, want,
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

Nieuw aanbod
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de nieuwbouw-
ontwikkeling in de gemeente Nuenen ca. vul dan onderstaande 
gegevens in. Wij houden u dan kosteloos op de hoogte.

Voorletters:   o Dhr. o Mevr.
                                                                                                                             

Achternaam:
                                                                                                                             

Adres:
                                                                                                                             

Postcode:
                                                                                                                             

Woonplaats:
                                                                                                                             

Telefoonnummer:
                                                                                                                             

Mobiel nummer:
                                                                                                                             

Email:
                                                                                                                             

  De enquête in een open envelop, zonder postzegel,

 te adresseren aan Van Santvoort Makelaars,

 Antwoordnummer 1032, 5670 ZX Nuenen 

-  de enquête af te geven op bovengenoemd kantoor,

 gelegen aan Berg 2-4 te Nuenen

-  ons te bellen op telefoonnummer 040-28 33 708;

 wij halen de enquête dan persoonlijk bij u op.

U kunt  deze enquête natuurlijk ook anoniem inzenden.
Helaas bent u dan niet bereikbaar voor de te verloten ballonvaart.

De winnaars van deze ballonvaart worden voor 1 mei a.s.
persoonlijk door ons bericht.

Wilt u op de hoogte blijven van het woningaanbod in uw regio 
dan kunt u zich eenvoudig inschrijven via onze website:
www.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

Wij danken u hartelijk 

voor uw deelname.

U kunt deze enquête  aan 

ons retourneren door:

Enquête bewoners gemeente Nuenen

Laat u horen. Want uw mening telt!

Het invullen van deze enquête zal 

hooguit 2 minuten van uw tijd in beslag 

nemen en u maakt bovendien kans op 

een ballonvaart voor twee personen 

boven Nuenen c.a., als blijk van

waardering. 

Wanneer u er de voorkeur aan geeft via 

internet aan de enquête deel te nemen, 

dan verwijzen wij u naar onze website 

www.vansantvoort.nl.

Uw mening is dus van essentieel belang 

in het kader van ons onderzoek. Door 

het invullen van deze enquête krijgen 

de gemeente,  woningbouwvereniging 

en projectontwikkelaars een uitstekend 

beeld van de kwaliteit en uw beleving. 

Vul hem vandaag nog in.

enquete.indd   2-3 17-03-2006   11:39:44

WWW.WOENSXL.NL

Waarom?
We willen graag aan de bezoekers laten zien dat 
Winkelcentrum Woensel er gezamenlijk de schouders 
onder zet om de uitstraling van het  winkelcentrum 
te verhogen en tevens willen we traffic genereren 
op uw en de WoensXL Facebook pagina. Dat kunnen 
we niet alleen, dat lukt alleen met uw enthousiaste 
medewerking.

De wedstrijd 
U en uw collega’s kunnen een lekker  ‘Oliebollen en 
bubbels’  pakket winnen met deze etalage wedstijd.  
De actie wordt via advertenties, Facebook en de 
nieuwsbrief aangekondigd bij de bezoekers. Verder krijgt 
u als deelnemer een sticker voor op uw etalageruit, zodat 
het winkelend publiek weet dat u meedoet. De winkel met 
de meeste stemmen wint. Uit de bezoekers die gestemd 
hebben op de winnende etalage, wordt via loting ook een 
winnaar gekozen. Actieperiode: 16 t/m 27 dec.

Beoordeling
De deelnemende winkeletalages worden op twee 
verschillende manieren beoordeeld: door een jury en 
door bezoekers die hun stem via de Facebook pagina van 
Winkelcentrum Woensel bekend maken.
De jury komt tussen 16 en 24 december de etalages 
bekijken. De bezoekers kunnen van 16 t/m 27 december 
stemmen op de mooiste etalage via Facebook door uw 
etalage een ‘Like’ te geven. 

Hoe doet u mee?
Stap 1. Sticker plakken
U plaatst de statische sticker met hierop: 
DEELNEMER ETALAGEWEDSTRIJD op een zichtbare plek 
op uw etalage (de sticker is gemakkelijk te verwijderen).

Stap 2. Foto maken met telefoon
U fotografeert uw etalage en stuurt deze foto (vóór 16 
dec) via mail aan cmt@woensxl.nl. Graag ook de naam van 
uw facebookpagina, zodat wij die kunnen plaatsen in het 
bericht op de Facebook pagina van WoensXL.

Stap 3. Zoveel mogelijk stemmen verzamelen
Vraag uw ‘volgers’ uw foto op de WoensXL pagina te 
delen en te ‘liken’. Attendeer uw bezoekers op de actie 
tijdens hun bezoek aan uw winkel.

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de centrummanager 
06-43753346).

WHAT’S NEXT

ETALAGE WEDSTRIJD Wc WOENSEL

WE WENSEN U 
SUCCESVOLLE DAGEN!!

Winnaars! 
De prijs is een pakket met bubbels (champagne) 
en voldoende oliebollen! Op maandag 28 december 
worden 2 winnaars bekend gemaakt: 
1 winkelier en 1 bezoeker.

DEELNEMER ETALAGEWEDSTRIJD
STEM & WIN       / WOENSXL

Chris Vogels
keurslager 

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

HOME
deco

VERF

BEHANG

GLAS 

RAAMDECORATIE 

GORDIJNSTOFFEN

HOME
deco

VERF

BEHANG

GLAS 

RAAMDECORATIE 

GORDIJNSTOFFEN

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

JENL
administratie.nl 

2 0 1 5

22e editie:
24 juli t/m

2 augustus 2015

kleuren

lettertype

Meester Strikstraat  1

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor al uw stucadoorwerken

Bogardeind 184, 5664 EN  Geldrop, tel. (040) 2857790, www.dlczonwering.nl

Openingstijden:

Dinsdag t/m Vrijdag 09.00-17.00
Zaterdag 11.00 - 16.00
Maandag’s gesloten

Opruiming en showroommodellen nu met hoge kortingen 
Bogardeind 184 5664 EN Geldrop

Wij gaan verhuizen!!
februari/maart 2009

NIEUWE LOKATIE 
Spegelt 102  
5674 CD  Nuenen

www.dlczonwering.nl

DLC Advertentie.indd   1 10-12-2008   15:32:27

J. VERHAPPEN
Kerkuil 18, 5731 XC Mierlo

Tel. 06 - 48 27 37 18
Bank: ABN-Amro

IBAN: NL50 ABNA 0426929446
t.n.v. Vehanu verwarming 

K.v.K. 17033320 
BTW nr. 1486.64.714.B01

VEHANU 
VERWARMING

VEHANU 
VERWARMING

VEHANU 
VERWARMING

VEHANU 
VERWARMING

INSTALLATIE - ONDERHOUD/SERVICE

REKENING voor  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

  ....................................................................... Datum: .............................

Aantal Omschrijving Prijs

                   Onderhoud CV ketel VR
                   Onderhoud CV ketel HR

Werkloon: €

Voorrijdkosten: €

Handtekening voor ontvangst van rekening:

BTW €

TOTAAL €

Betaling uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Bij betaling s.v.p. factuurnummer + datum vermelden.
Bij te late betaling worden behandelkosten in rekening gebracht!

16- 
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Met delen 2016 in!
Een jaarwisseling is hoop en een impliciete wens dat dingen beter zouden 
zijn. ‘Hoop doet leven’. Het geeft de energie om door te gaan, opnieuw te 
proberen. Zo blijf je overeind. Het delen van deze hoop maakt dat we erva-
ren allemaal in het zelfde schuitje te zitten en dat vergroot de overtuiging 
dat we samen meer kunnen. Met deze kracht aan gezamenlijke nieuwe voor-
nemens, plannen, ideeën en wensen werken, maakt de kans van slagen voor 
de volgende poging groter. 

Nuenenaren bedankt!!
‘Nuenenaren voor Nuenenaren: zorg voor elkaar’: onder dit motto vond 
voor de zeventiende keer de jaarlijkse kerstpakkettenactie plaats. Deze ac-
tie is een initiatief van de diaconieën van de Gezamenlijke Nuenense Ker-
ken. Doel van de actie is: een aantal Nuenense gezinnen ( en alleenstaanden) 
te verrassen met een goed gevuld kerstpakket. Dit jaar waren dat 210 gezin-
nen. Daarnaast hebben we ook aan ruim 160 gezinnen en/of alleenstaan-
den, die in het afgelopen jaar een dierbare verloren hadden, of anderszins 
een moeilijk jaar hadden, een extra ‘kerst-lichtpuntje’ aangeboden. Het is 
ook dit jaar een zeer geslaagde activiteit geworden, mede dankzij u: het 
Nuenens winkelend publiek.

Vier generaties Moolenaar
Jan Moolenaar (Eindhoven), Jos Moolenaar (Gerwen), 

Joey Moolenaar (Nuenen), Jeevan Moolenaar (Nuenen)

Inzameldag
Op zaterdag, 12 december, werd bij 
het binnenkomen van de supermarkt 
aan het winkelend publiek de bedoe-
ling van de actie uitgelegd. De vraag bij 
deze uitleg was : aan de hand van een 
‘boodschappenlijstje‘ één (of een paar) 
artikel(en) extra te kopen, om daarmee 
voor een aantal Nuenense gezinnen en 
alleenstaanden kerstpakketten te ma-
ken. Bijna iedereen reageerde positief 
en stemde van harte met deze actie in. 
Veel mensen kenden de actie al van 
voorgaande jaren. Op de maandag (na 
de inzameling) werden alle pakketten 
samengesteld en ingepakt. Bij alle 370 
adressen zijn in de week van 14 t/m 20 
december de pakketten en de ‘licht-
puntjes‘ bezorgd. Bij het bezorgen, re-
ageerden de mensen verbaasd, dank-
baar en (soms) emotioneel. 

Succes dankzij de inzet van velen
Via deze publicatie willen wij heel 
graag een aantal mensen bedanken. Al-
lereerst de filiaalhouders van vijf Nue-
nense supermarkten, die hun spontane 
medewerking en de nodige faciliteiten 

aan deze actie hebben gegeven. Bijzon-
der dank aan bakkerij Schellens die - 
voor een mooi gereduceerde prijs - 210 
broodbonnen aanbood. Extra dank 
ook aan die mensen, die een financiële 
bijdrage hebben gegeven. Met dat geld 
kon de organisatie aanvullende artike-

Dat is waarom Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen dit jaar een Jaarwisselings-Ont-
moeting houdt: om de hoop te delen. 
Dat inspireert en WLG denkt dat men-
sen daardoor zelf ook invloed hebben op 
hun welzijn. En als je ergens plezier in 
hebt is delen eigenlijk vermenigvuldi-
gen. Dat hoeft niet exclusief in het nieu-
we jaar, maar kan ook als je een pas op 
de plaats maakt…… al vóór dat het vuur-
werk losbarst. Bovendien zijn misschien 
meer dorpsgenoten dan in staat er bij te 
zijn. Deze informele jaarwisselingsbij-
eenkomst, is voor alle Gerwenaren (ook 
ouders met kinderen!) op maandag 28 

december om 13.30 uur. Er is een door-
lopende fotopresentatie van WLG-acti-
viteiten van het afgelopen jaar. Plaats 
van samenkomst is in d’n Heuvel, Ger-
wen. Voor informatie over de Inloop of 
andere activiteiten van WLG, bel 06 
41102526 of mail naar werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com 
Wie interesse heeft in meer informatie 
over wat WLG allemaal organiseert, 
kan terecht op http://www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl. Daar kun je ook 
berichten achterlaten over activiteiten 
waaraan je hebt deelgenomen of je in-
schrijven voor de nieuwsbrief.

Lieve Lezer,

Zondagavond na een beneveld 
middagje met mijn lieve vrienden 
in het Gewense.
Gezelligheid, een zorgvuldig nat-
gehouden probleem en een Winter-
Barbecue.
Dat wil zeggen...’Winter’ is het gro-
te woord in deze...
De mussen lazeren nog net niet van 
het dak en het is nog steeds om half 
vijf donker maar voor de rest had 
het alles van een hele vroege Lente 
Barbecue...Het moet nog Kerst 
worden...
‘Deze Winter-Barbecue wordt u 
aangeboden namens Volkswagen 
GmbH...’, kwam zojuist bij me op...
Mijn vrienden zijn ook allemaal 
‘echte’ carnavalsvierders, geen 
haar op onze gemeenschappelijke 
hoofden die er ook maar over pie-
kert om tijdens carnaval ergens in 
het Oostenrijkse op de lange latten 
te gaan staan...Kniehoog in het 
weelderige gras, dankzij eerder ge-
noemde GmbH...
Nou heb ik op zich niks tegen de 
wintersport, sterker nog, het is al 
even geleden, maar ook Frits heeft 
zich een paar keer met ware doods-
verachting van een Franse of Oos-
tenrijkse Alp gestort...Met plezier 
mag ik zelfs stellen.
Maar met carnaval op winter-
sport?...Neh...Niet in dit leven.
Wie wel op wintersport gaan met 
de carnaval zijn de Sponsoren...
Trouwe lezers weten direct over 
wie ik het heb...De Sponsoren zijn 
hen die verantwoordelijk zijn voor 
het bronzen gedrocht wat zo pro-
minent midden in het Park is ge-
plaatst.
Hoe weet je dat zo zeker Frits?, zult 
u zich afvragen...
Nou...Carnaval is een buitenge-
woon sociaal en gezellig feest...
Geen plek voor patserige poenig-
heid en grote ego’s...
Laten we zeggen: Ik zou gaan skiën 
als ik dit op mijn geweten had... 
Maar gedane zaken nemen geen 
keer, laten we voor de grap stellen 
dat er zich een volstrekt democra-
tisch proces heeft voltrokken, dat 
het niks te maken had met wie ‘de 
grootste’ heeft en dat dit de uit-
komst was. Dan maken we er ge-
woon het beste van...
Nou heb ik op zich wel wat ideeën 
over wat dat dan zou kunnen zijn...
Een gezellige fruitmand erbij?
Wie houdt er niet van bloemkool, 
kruimige piepers en een gehakt-
bal?...De piepers staan er al...
Hier en daar een vrolijke feest-
neus?...een fleurige sjaal?...een 
olijk bosje bloemen op tafel?...en 
pintje?...geen piepers zonder pint-
je...vanaf de tafel snert uitventen 
met Ameezing?
Vriendelijk protest...

Vincent en ik kunnen er wel om la-
chen...

Gegroente,
Frits.

(Alle gekheid in een column, het is 
NOOIT o.k. om spullen te beschadi-
gen of te vernielen en het argument 
(en een beetje humor...) is het enige 
wapen wat beschaafde mensen 
toestaat!!...maar dat wist u al...)

len kopen. Dank ook aan al die vrijwil-
ligers (mannen, vrouwen en jongeren); 
de artikelen-inzamelaars, de chauf-
feurs die de ingezamelde artikelen uit 
de supermarkten ophaalden, de inpak-
kers en de bezorgers van de pakketten. 
Mede dank zij deze mensen is het rea-
liskeren van deze kerstactie uitstekend 
verlopen. Maar de grootste dank gaat 
uit naar u: het winkelend publiek. 
Dankzij uw gulle gaven hebben wij de 
pakketten goed kunnen vullen. Al met 
al was de kerstactie ook dit jaar een 
zeer geslaagde activiteit. Het is een ac-
tie die in Nuenen feitelijk niet meer 
weg te denken valt en die als erg sym-
pathiek wordt ervaren. Namens de ge-
zamenlijke Nuenense Kerken nog-
maals onze hartelijke dank. Bovendien 
wensen zij u fijne kerstfdagen en een 
voorspoedig en gezond 2016 toe.

 

De Stemkes actief met 
carnaval zonder prins(es)
 
Veel carnavalsvierders keken raar op toen er geen prins tevoorschijn kwam 
na het afscheid van het kleurrijke trio prins Interior en de prinsessen Chique 
en Unique bij carnavalsclub De Stemkes in Gerwen. Wel een vol podium in 
het nieuw gestoken Stemkes en Stemkerinnekes en geen prins of prinses. 
Stemkesvoorzitter Bas van Keulen liet weten het spijtig te vinden dat Narre-
gat (Gerwen tijdens de dolle carnavalsdagen…) het deze ene keer met één 
prins moet doen. Er was wel animo bij de kandidaat-prinsessen en –prinsen, 
maar niet nu. De keuzecommissie heeft reeds meerdere kandidaten op het 
lijstje staan voor de volgende ronde.  

 
De Stemkes gaan toch gewoon gezellig 
carnaval vieren. Zo wordt er al volop 
gewerkt aan een nieuwe carnavalswa-
gen voor de optochten in Gerwen, 
Nuenen en Nederwetten. En het car-
navalesk Darttoernooi in De Stam gaat 
zeker door. Dartclub De Stam organi-
seert vrijdag 5 februari voor de 22ste 
keer dit toernooi dat alom bekent staat 
onder de naam ‘Darten tegen de Prins’, 
deze keer dus ‘Darten zonder Prins’. 
Dit toernooi wordt gespeeld door 
teams van minimaal 4 en maximaal 6 
personen en vooraf inschrijven is nu 
open in De Stam.
 

De laatste prinsenwissel in onze ge-
meente leverde geen vijfde Prins op in 
Nuenen c.a. De echte carnavalssfeer 
was te proeven in de Residentie van 
carnavalsvereniging De Stemkes. 

Zondagmiddag 20 december om elf 
over vieren startte het afscheid van In-
terior, Chique en Unique en er waren 
receptiegangers die bleven tot rond 
middernacht. DJ Angelo draaide toe-
passelijke muziek op dit laatste carna-
valsfeest van 2015. Bijgaand ter illus-
tratie enkele foto’s van deze feestelijke 
carnavalsbijeenkomst in Gerwen.

Prins Interior en de Prinsessen Chique en Unique van de Stemkes namen afscheid…….
(foto cees van keulen) 

KERSTGROET 2015
De alledaagse dingen
ze brengen ons geluk
een beetje echte aandacht
de dag kan niet meer stuk
een onverwachts gebaar
het kan een wereld schelen
voor liefde is er geen rantsoen
laten we alles delen

en voor de rest…..
een beetje blijven spelen

Annemieke Soethout

 

Gerwens café de Stam    
viert koperen feest
Het jaar begint prima in Gerwen met een feestje in het plaatselijk café de Stam. 
Margriet & Bas nodigen iedereen uit om samen het koperen jubileum te vieren op 
zaterdag 2 januari. Zaterdag 2 januari is er vanaf 19 uur vrije inloop en gelegen-
heid om de afgelopen 12 ½ jaar de revue te laten passeren. Aansluitend volgt van-
af 21 uur een feestelijke avond met onder meer een optreden van de bekende 
Nuenense zanger Mark Elbers. Ter gelegenheid van het 12,5 jaar bestaan geldt de-
ze hele avond een eenheidsprijs van 1,50 euro voor bier, fris en koffie en zijn ook 
de overige prijzen gereduceerd. Café de Stam wenst iedereen een warme kerst en 
een gelukkig Nieuwjaar. 
 

De Stam Gerwen: afgelopen 12,5 jaar ook aanlegplaats voor recreatieve fietsgroepen....
(foto cees van keulen)
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Decembergeluk op 
Basisschool De Mijlpaal
Het is maandagochtend 8.20 uur, de maandag na het sinterklaasweekend. 
Met een drukte van jewelste stromen de kinderen en hun ouders de school 
binnen op weg naar hun groep. Het gaat over kadootjes, over surprises en 
over gourmetten. Enkele kinderen uit de bovenbouw laten me nog even we-
ten hoe gaaf ze het vonden om afgelopen vrijdag, dansend op coole muziek, 
sinterklaas te ontvangen op school. En ook wanneer de kerstbomen                        
gezet kunnen worden. Uit de kleutergroep klinkt nog onverminderd een 
zie-ginds-komt-de-stoomboot.

Diner met levensecht kerst-
verhaal op KC De Nieuwe Linde 
De kinderen van Kindcentrum De Nieuwe Linde in Nuenen werden woens-
dagavond 16 december niet alleen getrakteerd op een heerlijk diner, maar 
ook een levend kerstverhaal. Over de rode loper stapten de jonge gasten 
hun feestelijk versierde school binnen. Sommige in prachtige creaties, waar-
bij de ouders zeker een handje meegeholpen hadden. Af en toe een colbert-
jasje bij de jongens en een glitterende galajurk met opgestoken kapsel bij 
de meisjes.

Gala op Brede school Heuvelrijk
Geschreven door Luisa en Lara uit groep 7

In Brede school Heuvelrijk was op donderdag avond een gala in de gymzaal. Eerst 
waren de kinderen uit de onderbouw aan de beurt, een uur later de kinderen uit de 
bovenbouw. We kwamen binnen over de rode loper. Alles zag er super mooi en ge-
zellig uit, ze hadden leuke kerst muziekjes op staan, de tafels waren mooi bekleed 
en iedereen had hun mooie gala outfit aan. Er waren ook optredens van een hele-
boel ouders en juffen en 1 meester en veel leuke dansjes en iedereen danste mee. Ie-
dereen vond het super leuk. Het eten was heerlijk en er was genoeg voor iedereen 
en het was goed georganiseerd. We hebben een heel gezellige avond gehad.

Kerstfeest op OBS de Rietpluim
In de donkere (en warme) dagen voor kerst hebben alle kinderen een mooie 
lampion gemaakt. In de lampion werd een klein lichtje gezet. ’s Ochtends 
vroeg, bij binnenkomst in de klas, zorgden de lampionnen voor een warme 
sfeer in de groepen.
 

Kerstfeest op  
de Crijnsschool
Ook dit jaar werd het kerstfeest weer 
als vanouds gevierd op de Crijns-
school. ’s Avonds kwamen de kinderen 
feestelijk uitgedost het schoolplein op 
voor de viering. Na een gezamenlijke 
opening op het schoolplein, werd er in 
de Thèrèsezaal de kerstmusical ‘De 
Laatste Kerstboom’ opgevoerd door 
groep 3, 3/ 4 en 4. Het verhaal werd af-
gewisseld met sfeervolle kerstliedjes 
die alle kinderen en leerkrachten mee-
zongen. Ook werd er gedanst, uit elke 
klas waren een aantal kinderen die 
mee mochten doen aan dit dansje. Na 
de musical mochten alle kinderen aan-
schuiven bij het kerstdiner wat zij thuis 
zelf hadden voorbereid. We willen alle 
ouders en kinderen bedanken voor het 
fijne kerstfeest en wensen iedereen fij-
ne kerstdagen en vast een gelukkig 
nieuwjaar.

Op De Mijlpaal begint de kerstperiode 
traditiegetrouw met het versieren van 
de school, alle ruimtes worden getooid 
met groen en lichtjes. Naarmate de tijd 
vordert komen daar werkstukken van 
de kinderen bij, naarmate de tijd vor-
dert wordt het rustiger en stiller in de 
school. Dit jaar komen daar ook dozen 
bij. Dozen om te geven en dozen om te 
krijgen. Alle kinderen beplakken of be-
schilderen een schoenendoos en vul-
len die met kleine spullen die ze zelf 
over hebben en niet meer gebruiken. 
Als de kerstvakantie begint, worden 
alle dozen bezorgd bij de stichting 
Edukans die ze verzendt naar kinderen 
ver weg in landen als Albanië, Molda-
vië, Ghana of Irak bijvoorbeeld. Een 
onvergetelijk cadeau voor een vriendje 
ver weg. 
Via https://www.youtube.com/watch?v= 
IhTSL8FA8aI is te zien hoe de dozen 
ontvangen worden.
Zelf kregen de kinderen per groep een 
kerstdoos met daar in spullen, tips en 
ideeën voor activiteiten die de sfeer in 
de groep verhogen en tegelijkertijd 
voorbereiden op de kerstviering: met 
alle kinderen en leerkrachten samen 
zingen, naar een verhaal luisteren en 
naar een toneelstuk kijken over 
vriendschap en…over een doos! Daar-
na met de eigen groep genieten van 
het zelf klaargemaakt kerstdiner en 

als het dan helemaal pikdonker is met 
papa of mama weer naar huis. Geluk-
kig hebben we nog een paar dagen de 
tijd om alles weer op te ruimen en in 
te pakken, want ook dat doen we sa-
men. Het is vrijdagmiddag 14.30 uur, 
einde schooltijd. De laatste schooldag 
van 2015. Zin in de kerstvakantie!

Heerlijke geuren lokten de kinderen 
naar de klassen. Daar genoten ze van 
royale buffetten met allerlei hapjes uit 
de verschillende keukens van de ou-
ders. Waarna het tijd was de benen te 
strekken in de frisse en soms ook natte 
avondlucht. De leerlingen van de bei-
de groepen acht beeldden op verschil-
lende plekken in de wijk de onderde-

len van het kerstverhaal uit. Daarbij 
mochten levende schapen en een echt 
kerstkindje natuurlijk niet ontbreken! 
Zelfs voor muziek van de familie Ro-
senberg was gezorgd. Alle kinderen, 
ouders en medewerkers van Kindcen-
trum De Nieuwe Linde wensen Nue-
nen een fijn kerstfeest en gelukkig 
2016. 
 

Tijdens de kerstviering op donder-
dagavond gingen alle kinderen met 
hun lampion in optocht door de wijk. 
Op verschillende plekken stonden 
groepjes kinderen uit groep 8 te 
wachten om de andere kinderen te 
trakteren op een mooi verhaal, een 
stemmig lied en kerstmuziek. Op de 
terugweg naar school was er voor ie-

dereen een warm worstenbroodje. In 
de klas werd geproost op een fijne va-
kantie en op een goed begin van het 
nieuwe jaar. Ouders konden onder-
tussen genieten van thee en glühwein 
en gezellig een praatje maken met el-
kaar. Wij wensen iedereen een heer-
lijke vakantie en tot ziens in het nieu-
we jaar! 

Sprankelende kerststerren   
in Nederwetten
Buiten is het donker en stil. Maar binnen in de Sint Jozefschool in Nederwet-
ten, branden er allerlei gezellige kerststerretjes, staat de open haard aan en 
hangt er overal vrolijke kerstversiering. De tafels zijn gedekt en het ruikt er 
heerlijk!

Op donderdag 17 december om half 6 
’s avonds komen de leerlingen in hun 
mooiste kerstkleding naar school. 
Vandaag is de jaarlijkse kerstviering. 
Kookgroep ‘onder de pannen’ heeft 
een heerlijk kerst sterren menu voor ze 
klaar gemaakt. De leerlingen genieten 
van het feestelijk samen zijn en al het 
lekkere eten. De heerlijke zoete hapjes 
op het einde, zijn dan ook een echte af-
sluiting van deze gezellige kerstmaal-
tijd. Om ongeveer 19.00 uur gaan alle 
leerlingen naar de speciale kerst thea-
terzaal die dan al helemaal vol met pu-
bliek zit! Dit jaar wordt de musical ̀ het 
meisje met de zwavelstokjes`, opge-
voerd door de ouders van de leerlin-
gen. Het is een erg leuke musical met 

grappige momenten, droevige stukjes 
maar gelukkig deze keer wel met een 
happy end! Maar het allermooiste zijn 
misschien wel de geweldige, spranke-
lende rollen die de ouders hebben ge-
speeld. Speciale dank aan Fred voor al-
le goede inbreng! 

Na een staande ovatie en een oorver-
dovend applaus kan iedereen nog ge-
zellig wat kletsen en drinken in het 
kerstcafé. Bij deze dank aan de kook-
groep, alle musicalsterren, de leer-
krachten en alle andere vrijwilligers 
voor deze gezellige kerstavond! Als 
laatste willen we iedereen nog gezellige 
feestdagen en een sprankelend Nieuw-
jaar toe wensen. 

Kerstwens   
en ander nieuws
Het bestuur van het Bijna Thuis Huis 
Latesteyn wenst u allen, vrijwilli-
gers, sponsoren en andere betrok-
kenen een goed kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar. Een mooie gele-
genheid ook om u bij te praten. On-
danks veelvuldige gesprekken met 
de gemeente hebben we nog steeds 
niet de sleutels van het pand. Natuur-
lijk speelt een discussie over te maken 
kosten door beide partijen een rol, 
maar we missen de besluitvaardig-
heid die zou passen bij de door het 
gehele college van B en W uitgespro-
ken bijval voor dit initiatief. 

Desalniettemin blijven we nog geloven 
in constructief overleg, maar het moet 
niet vele weken meer duren. Op 7 ja-
nuari hebben we weer een afspraak. 
Met de goede wensen voor 2016 in ge-
dachten stellen we ons voor dat we dan 
de sleutels van Latesteyn overhandigd 
krijgen. Voor de noodzakelijke ver-
bouwing zal architect Annemarie Pors 
belangeloos een ontwerp maken en 
ook hebben we in de persoon van Leo 
Lavrijsen iemand die toezicht op de 
werkzaamheden gaat houden. Ook an-
deren willen graag aan de slag bij          
inrichting van woning en tuin. Inmid-
dels is er ook een accountantskantoor, 
Wesselman, voor de ondersteuning 
met de financiële huishouding.
En ook verheugen we ons in sponsor-
activiteiten, zoals het initiatief van de 
Lions Club om de opbrengst van hun 
jaarlijkse worstenbroodactie aan het 
Bijna Thuis Huis toe te kennen.
Voor de vrijwilligers die zich hebben 
gemeld voor de feitelijke begeleiding 
duurt het wachten lang. We hopen dat 
regelmatige berichtgeving hen gemoti-
veerd houdt. We gaan een avond voor-
bereiden voor eind januari, begin fe-
bruari, waarin we een voorschot willen 
nemen op de inhoudelijke training en 
een aantal specifieke aspecten van hun 
werk aan bod willen laten komen. Van 
het onderling gesprek over te verwach-
ten praktijkzaken verwachten we veel. 
De precieze datum zullen we zo gauw 
mogelijk doorgeven. We hopen dat 
2016 het jaar wordt waarin we met 
man en macht kunnen werken en nog 
voor de zomer open kunnen gaan.

Het tiende optreden van het    
Neva Ensemble was een hoogtepunt
Het tiende optreden van het Neva Ensemble in Nuenen was weer een bijzon-
der optreden. De eerste mededeling die zij moesten doen aan de trouwe be-
zoekers was, dat een van de solisten afwezig was door ziekte. 

Dat zal wel te merken zijn bij een ensemble van 5 personen, was de eerste gedach-
te van de 300 aanwezigen. Maar wat bleek, mede door de sfeer in de Clemenskerk 
en het enthousiasme van alle aanwezigen, kregen zij  extra energie, die er voor 
zorgde dat het wel leek alsof het Ensemble uit méér solisten bestond.
 
“Zo hebben ze nog nooit gezongen ” waren  opmerkingen tijdens de pauze. 
Alle 300 aanwezigen hebben enorm genoten van deze mooie zang door topzan-
gers uit  St. Petersburg. Het is toch wel heel apart dat zij telkens weer terug komen 
naar Nuenen en wij hopen dat dat nog vele jaren zal duren, want ze hebben intus-
sen honderden “vrienden” gekregen bij ons. Volgend jaar staat de datum al vast: 
woensdag 14 december.



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.

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.

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.
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 specie 6 keukenapparaat 12 Europese hoofdstad 13 componist 
15 gravin van Holland 16 vrijgevig 18 vestibule 19 plaaggeest 20 zangnoot 
22 roofdier 25 als onder 26 zuur 29 kreet 30 riv. in Frankrijk 32 kortschrift 
34 ondergrondse 36 bijbelse figuur 37 opperwezen 39 hartige hap 
41 mannelijk dier 44 Nederlander 46 papegaai 48 werpstrik 50 onderofficier 
51 Europese taal 53 tegenover 54 eveneens 56 deel v.h. hoofd 57 afslagplaats 
bij golf 59 op grote afstand 60 warme luchtstreek 62 inwonend 
64 Europese vrouw 65 ouderwets.

Verticaal: 1 appelwijn 2 jaartelling 3 familielid 4 nauw 5 smal 7 nauw 8 heks 
9 aan zee 10 sluis 11 oogvocht 12 graansoort 14 meisje (koosnaam) 
17 speelgoed 18 hoofddeksel 21 voelspriet 23 zijns inziens 24 verbond 
27 spil 28 snedig 30 meubel 31 in opdracht 33 Ned. voetbalclub 35 ik 38 duw 
39 selenium 40 boterton 41 handschoen 42 dominee 43 stekel 45 deel v.e. zin 
47 rondhout 49 krachtig 51 Europese taal 52 teken 55 kilte 56 paardje 58 takje 
59 boerenbezit 61 onmeetbaar getal 63 ter inzage.
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N E K G O D F O K E S T

T T R E D E T S A A R Y

A Z D R

R G L A N S A L E E R S

A G A G E K L E T O E N

K R A B C E L L O B O D E

E I S E R L E E D A D E R

T E R O M E E M I R L T

K O M E E T N A A S T E

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

Oplossingen wk 51
N E T H C A W P O R O T

P E I R O T S A P K R O

O M P M T O C T A A F B

R Z A A G J E T A F N R

T E N H G M V B S R A A

A G V E O I K E F L T T

A G Z U S N T O A H J E

L E G U E T I N C L E N

R A N D G E M E E N T E

E I N D E E R B T G D U

G O L I A T H K E V E R

E R V O U W E N G E L N

ROMMELZOLDER

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.

BARET
CARRE
ECARD
EENDER
ERFGOED
ERFLEEN
EVENAAR
FICHE
FIXEER
GALEISCHIP
HEIEN
KLEINBEHUISD
NOTOIR
OPENHEID
PARANOIDE
PEREN
POEHA
POKER
PRAAG
RAKETGRANAAT
RUINE
SCHERP
TARWE
TENGER
TOKIO
VERBALISANT
WASHOK

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

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 50, Dhr. G. Dujardin, Nuenen.

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.

OPENHAARD HOUT 
13 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

VERRASSING bij elke 
m3 droge eiken haardblok-
ken. Hooidonk 3 - Breugel 
Tel. 040 - 283 73 29.

OPENHAARDHOUT / 
KACHELHOUT  Droog/
gemengd. Nu KERST-
AANBIEDING € 37,50 
per m3. Van particulier (Ger-
wen). Tel. 06-53238197. 
Halen op afspraak. Ook per 
kruiwagen verkrijgbaar.

LAAT NU UW GOEDE VOORNEMENS SIMPEL 
EN ZONDER MOEITE UITKOMEN.

Met directe hypnose
Afvallen, stoppen met roken, blijven elk jaar dé 
goede voornemens van de meeste mensen
maar deze komen vaak niet uit, omdat het een 
gewoonte is. Statistisch gezien houden de meeste 
mensen het gemiddeld 1-3 weken vol. 

Ik garandeer dat met directe hypnose het 
probleem is verholpen, het enige wat ik vraag 
is dat u het WIL en er voor OPEN staat. 
Laat voornemens eens echt uitkomen en de besparing 
zal aanzienlijk zijn. Dit kunt u dan voor leukere dingen 
gebruiken b.v. voor vakantie, auto, meubels, enz.
 
Doe eens anders geef een HYPNO CADEAU BON 
MET DE KERST!

Bel voor info 0651-334155. 
Of stuur een mail r.valk41@gmail.com
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl 

Hypnotherapist René van der Valk. 
Gecertificeerd lid internationale hypnose vereniging 

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.

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

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

Restaurant Olijf  wenst u fijne 
feestdagen en een culinair 2016!
Na de kerst zijn we gesloten van 27 december t/m 6 januari. 

7 januari vanaf 17.30 zijn we weer geopend en starten met een 
geheel nieuwe menukaart.

Reserveren tijdens onze vakantiesluiting kan via 
www.restaurantolijf.nl

  

Eerlijk en sfeervol dineren!
www.restaurantpezzaz.nl 

Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Pezzaz is gesloten van 
zondag 27 december t/m vrijdag 1 januari.

Zaterdag 2 en zondag 3 januari normaal geopend!

Pezzaz wenst u hele fijne feestdagen
en een gezond en culinair 2016!

P
EZZAZ 5 J

A
A

R J
UB

ILEUM
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Het Levend Kerstverhaal bij 
Dorpsboerderij Weverkeshof 
Onder ideale omstandigheden werd afgelopen zaterdag het Kerstverhaal 
weer tot leven gebracht: Dorpsboerderij Weverkeshof werd opnieuw omge-
toverd tot het Bethlehem uit de Romeinse tijd. 

Met tollenaars, die je alleen doorlieten 
na het betalen van tolgeld. Met ambte-
naren, waar je je moest inschrijven. 
Een dorpsplein waar van alles te bele-
ven was. En veel Romeinse soldaten, 
die je onderweg staande hielden om te 
controleren of er geen illegalen langs-
kwamen. Een gewonde vrouw lag langs 
de kant van de weg. En natuurlijk was 
er de profeet, koning Herodes, de drie 
koningen, de herders, de engelen én… 
de stal. Aan het eind van de rondlei-
ding door de gids was het heel vertede-
rend om het kindje in de kribbe te zien 
liggen. Jong en oud werden hier stil en 

enkelen legden hun pas gekregen 
goudklompje bij het Kindje neer. Som-
mige kinderen gaven zelfs hun eigen 
knuffeltje.
Dankzij de samenwerking met Glow 
Eindhoven werd de stal prachtig verlicht. 
Het was genieten met al die lichtjes, 
live muziek en prachtige koren, glüh-
wein en chocolademelk en aan het ein-
de nog een verrassing om mee naar 
huis te nemen. 

Ruim 1200 bezoekers zijn dit jaar door 
de poort van Bethlehem gekomen. Het 
was ook dit jaar erg druk, want voor 

Bedankt Nuenen
Het is bijna niemand ontgaan dat ik in april een sponsoractie ben begonnen 
voor ALS onderzoek met mijn geestige gedichtenbundel “ALS het licht uit-
gaat.” Graag deel ik met u het voorlopige resultaat van mijn actie. Ik zit nu 
op € 3.750,- voor ProjectMine, DNA onderzoek naar de oorzaken van ALS, en 
heb daarmee bijna mijn vrij hoge doelstelling gehaald.

Na de overhandiging van het eerste 
exemplaar aan onze burgemeester 
Maarten Houben op 20 april j.l. hebben 
mijn vrouw en ik aan veel acties mee-
gedaan. Enkele voorbeelden zijn de 
Oranjemarkt, de Mont Ventoux, de 
Van Gogh Loop, de sponsordag van 
Heras, Wereld ALS dag met o.a. Candy 
Dulfer, de Vierdaagse, de golfdag van 
Agora Club Nederland en het benefiet 
diner voor ALS in Eersel. Daarnaast 
hebben vele vrienden en ook meerdere 
Nuenense ondernemers mij onder-
steund, onder wie De Griek in Nuenen, 
de Bruna, van de Moosdijk, het Vin-

centre, Corrie’s Visstekje, Sanidump en 
Werner Ulrich. Een 5-tal ondernemers 
hebben het boek met succes als relatie-
geschenk ingezet. Met enige regelmaat 
is van de acties verslag uitgebracht 
door de lokale media, ook op LON-TV. 
Alle burgers, middenstanders, organi-
saties en media hartelijk dank, we gaan 
door en houden contact. Voor vragen 
of suggesties kunt u u wenden tot j.zu-
ring@onsnet.nu. Ik wens u prettige 
feestdagen.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, 
5673 NH Nuenen.

 

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 27-12 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Jaaroverzicht	2015	
•	 Tweede	gesprek	met	de	burgemeester
•	 Op	24-12	(Kerstavond)	wordt	vanaf	21.30	uur	de	nachtmis	in	de	H.		Cle-

menskerk in Nuenen rechtstreeks uitgezonden. Deze uitzending wordt op 
eerste kerstdag om 11.00 uur herhaald.

•	 Op	1,	2	en	3	januari	2016	worden	om	12.00	uur,	15.00	uur,	18.00	uur,	20.00	
uur,	22.00	uur,	24.00	uur	en	02.00	uur	twee	specials	uitgezonden.	Het	be-
treft het Benefietconcert van het Nuenens Mannen Koor m.m.v. Lenny 
Kuhr, Inge Frumaut en Patricia ter Burg en het Jubileumconcert van het 
Popkoor Parkstreet.

De	tv-uitzendingen	van	Nuenen	Nú	kunt	u	zien	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 vol-
gen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze web-
site actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl U kunt ook op werkdagen 
gewoon binnenlopen in onze studio in Het Klooster tussen 10.00 u en 12.00 u.

Café Ons Dorp en Kunsthandel 
Art Dumay luiden 2016 in
Inmiddels is het een bekend fenomeen
Daar kun je in het centrum van Nuenen niet omheen
De grote kerstboom met zijn strik en licht
Het is ook dit jaar weer een mooi gezicht
Voor het vierde jaar staat hij daar
Een initiatief van café en kunsthandel, met elkaar
Als goede buur met een Nuenens initiatief
Nemen zij graag met u een aperitief
Op zondag de 27e december vanaf 16.00 uur
Buiten rondom de boom en bij het warme vuur                  Wees welkom!

 

KBO een belangrijke speler 
voor de toekomst
Nuenen vergrijst sneller dan veel andere gemeenten. De positie van oude-
ren verandert wezenlijk door de rigoureuze afbraak van de verzorgings-
maatschappij. Senioren moeten in de nieuwe politieke visie zelfstandig 
blijven wonen, zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en bij noodzakelijke onder-
steuning primair een beroep doen op familie, buren of bekenden en minder 
rekenen op de overheid. In deze context noemde burgemeester Houben de 
jubilerende KBO een vitale partner, die in de voor ons liggende participatie-
maatschappij niet gemist kan worden als belangrijke speler op het gebied 
van welzijnsbevordering en belangenbehartiging van senioren. 
 
De ouderen behoeden voor eenzaam-
heid en isolement is een van de belang-
rijkste taken van de KBO, die gestalte 
krijgt binnen de meer dan 30 activitei-
ten- en ontmoetingsclubs die onder de 
vlag van de Nuenense KBO varen. 
Honderden mensen, genodigden, 
KBO leden en vele andere belangstel-
lenden kwamen dinsdag 15 december 
samen in Het Klooster voor de leven-
dige slotmanifestatie van het 60 jarige 
jubileumjaar	van	-met	zijn	1800	leden-	
de grootste vrijwilligersvereniging van 
Nuenen. Waarnemend voorzitter 
Wim van Ree schetste in een boeiende 
presentatie de kleurrijke geschiedenis 
van 60 jaar KBO in Nuenen. De aan-
doenlijke ‘Roomsche’ plaatjes uit een 
verleden wat inmiddels echt voltooid 
verleden tijd is, maakte de voordracht 
compleet. Prof. Douben sloot aan met 
een wetenschappelijk betoog over gro-
te veranderingen waar onze samenle-
ving mee geconfronteerd wordt. Hij 
waarschuwde om niet elke verande-
ring meteen klakkeloos te accepteren, 
maar die te durven beschouwen op al-
le mogelijke consequenties.

Op het levendige Kloosterplein waren 
verschillende informatiestandjes van 
KBO partners om de aanwezigen van 
de nuttige of plezierige informatie te 
voorzien. Hier was ook onder aanvoe-

ring van Kunsthandel Dumay de gele-
genheid om kunst of antiek te laten 
waarderen en taxeren. Er bleek zelfs 
een trouvaille bij te zitten van een kwa-
litatief Frans impressionistisch werk, 
dat door de taxateur werd geschat op 
een waarde van zeker 10.000 Euro.
Het hele jaar waren er geregeld feeste-
lijke activiteiten. Steeds ook toeganke-
lijk voor alle belangstellenden van bui-
ten de KBO, omdat deze vereniging 
een open karakter wil uitstralen. De 
drukbezochte slotmanifestatie was in 
deze reeks zeker een toppertje. En met 
alle veranderingen en onzekerheid 
aangaande de positie van senioren in 
het verschiet, dus ook voor de komen-
de jaren een onmisbare schakel in de 
Nuenense samenleving.    

Vitaal Leven in 
2016
Het leven is vaak overvol met werk, 
verplichtingen, sociale contacten en 
andere bezigheden. In een maat-
schappij waar de druk meer en meer 
wordt opgevoerd, is het niet gemak-
kelijk om tijd voor jezelf te nemen. 
Doe je datgene waardoor jij je vitaal 
voelt en blijft voelen? Of ga je maar 
door ook al sputtert je lichaam re-
gelmatig tegen? Heb je je voorgeno-
men om in 2016 meer aandacht voor 
je gezondheid te willen nemen én 
wil je meer weten hoe je dat kunt 
doen? Laat je dan inspireren door 
de lezing Vitaal Leven. 

Tijdens deze lezing krijg je inzicht 
in:
de effecten van voeding, beweging en 
ontspanning op jouw vitaliteit;
wat je kunt doen om ervoor te zorgen 
dat je in 2016 je vitaliteit vergroot;
hoe je meer energie en minder stress 
gaat ervaren;
welke keuzes je kunt maken die bij jou 
passen en die jou écht voeden.
Vanessa Martens heeft als life & health 
coach een heldere visie op vitaliteit en 
fysieke en mentale belastbaarheid. Ze 
is met haar praktijk De Novo gevestigd 
in Nuenen. Zij richt zich op het fysiek 
en mentaal begeleiden tijdens of na 
een ingrijpende levensgebeurtenis, 
bijvoorbeeld tijdens of na kanker, na 
een ernstig ongeval, tijdens een chro-
nische ziekte of na een scheiding of 
verlies van een dierbare. Tijdens de le-
zing gaat zij onder andere in op vraag-
stukken als hoe herken je stress?, wat 
doet stress met je?, hoe verlaag je je 
stress?, hoe herken je waar jouw gren-
zen liggen?, wat kun je doen om niet 
over je grenzen heen te gaan en hoe 
draagt yoga en mindfulness meditatie 
hier aan bij?
Rosanita van den Bogaert, health 
coach bij VDB Health Coach, is gespe-
cialiseerd in de traditionele voedings-
wijze. Zij geeft tijdens de lezing inzicht 
in het effect van voeding, wat zit er in 
en wat doet je lichaam er mee?
De lezing vindt plaats op woensdag 6 
januari van 19.30 tot 22.00 uur in het 
Holistisch Centrum op de Bisschop 
Bekkerslaan	10B	in	Eindhoven	(vlakbij	
winkelcentrum	 Woensel).	 De	 lezing	
bedraagt in de voorverkoop € 7,50 en 
aan de zaal € 10,-. Kijk ook op www.
denovopraktijk.nl/agenda/workshops

Heerlijk koffierecept voor na de kerstmaaltijd:      
Caffé Madonna di  Saronno Van Joop Braakhekke

Een bijzondere combinatie van koffie,      
specerijen, citrusvruchten en amaretto...

Ingrediënten voor 4 personen:
400	cl	koffie
1 sinaasappelschil
1 citroenpartje met schil
4	tot	6	kruidnagels

Recept:
Zet	een	kan	verse	koffie,	400	cl.	Doe	daarin	2	kaneelstokjes,	1	opengesneden	va-
nillestokje,	een	sinaasappelschil	waarin	4	tot	6	kruidnagelen	zijn	gestoken	en	tot	
slot een partje citroen met de schil er nog aan. Houd de koffie vervolgens warm 
op een réchaud en laat hem zo’n 7 minuten trekken. Roer ondertussen mascarpo-
ne samen met een beetje melk tot een romige, nog net vloeibare substantie. 
Schenk 2 delen van de gekruide koffie in een glas en schenk hier 1 deel Amaretto 
bij. Laat tot slot de romig geroerde mascarpone via de bolle kant van een eetlepel 
over de hete koffie uitvloeien. Klaar is de Caffé Madonna di Saronno, om vrien-
den mee te maken. 

velen is dít het begin van de Kersttijd. 
Volgend jaar zal het 10 jaar geleden 
zijn, dat met dit spel begonnen werd. 
Uiteraard gaat de organisatie ook in 
2016 weer extra elementen toevoegen. 
Dank aan alle ruim 120 vrijwilligers die 
dit evenement in Nuenen mogelijk 
hebben gemaakt!

1 opengesneden vanillestokje
2 kaneelstokjes
mascarpone
melk
Amaretto di Saronno Originale
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 UITGAANSAGENDA

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

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

Woensdag 23 december 
20.00 uur Gipsy Jazz met Paulus Schäfer 

Trio en Dominique Paats
Café de Stam, Gerwen

Vrijdag 25 december 
11.30 uur Het Nuenens Mannenkoor (NMK) 

tijdens de Hoogmis
H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 26 december
21.00 uur Sunny Blues Nuenen:Chilly Willy 

Cafe Schafrath

Zondag 27 december
11.00-16.00 uur Open Huis Atelier Nuenen 

Berkenbos 8a Nuenen

Zondag 27 december
16.00 uur Gezamenlijke eindejaarsborrel
Kunsthandel/Lijstenmakerij Art Dumay en 

Ons Dorp

Maandag 28 december 
13.30 uur Jaarwisselingsontmoeting 

in den Heuvel, Gerwen

Donderdag 31 december
14.00-16.00 uur Jaarafsluiting ‘Swingend 

en Zingend’ met Piere van Dongen 
Jo van Dijkhof

Vrijdag 1 januari
16.00 uur Flachau Try-Out 2016
met de Nünentaler Schürzenjäger

Café Schafrath

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsreceptie John de Bever

De Collse Hoeve, 
Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Zaterdag 2 januari 
12,5 jaar Café de Stam

Vrijdag 8 januari
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige R.K.V.V. Ne-

derwetten 
Piet Renders paviljoen Nederwetten

Maandag 4 januari
Nieuwjaarsreceptie Ondernemers 

Contact Nuenen;
De Collse Hoeve, 

Collse Hoefdijk 24, Nuenen

Zaterdag 9 januari 
10.00- 15.00 uur

Open Dag SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Zondag 10 januari
Oud Prinsen Nuenen i.v.m. de uitreiking  

van de “Wit Voeter” 
bij het Carnavals monumentje in het Park

Zondag 10 januari
14.30-16.30 uur Optreden Parkstreet

Jo van Dijkhof

Woensdag 13 januari 
19.00-20.00 uur

Inschrijfavond SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 14 januari
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

15, 16, 22 en 23 januari 
Pronkzittingen CV De Dwersklippels

Zaterdag 16 en zondag 17 januari
13.30-17.00 uur Workshop 

Zelfverdediging en kungfu voor dames
gymzaal Mgr. Cuytenlaan, Nuenen

Zaterdag 16 januari 
19.30 uur Bonte Avond CV De Wetters

Palazzo del Meccanico, 
MFA De Koppel Nederwetten

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
Donderdag 24 december 17.00 uur: 
Gezinsviering, kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Donderdag 24 december 19.00 uur: 
viering, Gerwens Gemengd koor, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Donderdag 24 december 21.30 uur: 
viering, Parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Donderdag 24 december 23.30 uur: 
viering, Jongerenkoor Jocanto, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker M. Feuth.
Vrijdag 25 december 09.30 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Vrijdag 25 december 11.30 uur: vie-
ring, Nuenens Mannenkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal  
werker M. Feuth.
Zaterdag 26 december 10.00 uur: vie-
ring, Brassband de Vooruitgang, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag  27 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger Mevr. M. 
Habraken.

Misintenties
Donderdag  24 december 17.00 uur: 
Pastor Freek Groot; Pastor Henk Ger-
rits; Pastoor Jan van Oosterhout.
Donderdag 24 december 19.00 uur: 
Pastor Freek Groot; Pastor Henk Ger-
rits; Pastoor Jan van Oosterhout; over-
leden ouders Weick - Coolen; Jac van 
den Bosch; Albert Gruijters (vanwege 
sterfdag).
Donderdag 24 december 21.30 uur: 
Pastor Freek Groot; Pastor Henk Ger-
rits; Pastoor Jan van Oosterhout; Kees 
van Ginneken; Walterus en Maria Bin-
dels - Oostelbos; overleden ouders Su-
lèr - Vennix; overleden ouders Heesak-
kers - Tournooy; Piet Beks; Christ en 
Leny van Gelooven; Lau en Anneke 
van Gelooven; Will van Gelooven; 
Hendrik en Anneke  van de Broek; 
Herman en Martha Menke; Helma 
Appelhof; Lajos van der Bij.
Donderdag 24 december 23.30 uur: 
Pastor Freek Groot; Pastor Henk Ger-
rits; Pastoor Jan van Oosterhout; Har-
rie en Tiny van der Horst; Toon en Jo 
Hurkmans - Sanders; Nico van Soer-
land; overleden ouders van Soerland; 
overleden ouders van der Dussen; 
Hein Willems en May Offermans.
Vrijdag 25 december  09.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; Pas-
toor Jan van Oosterhout; overleden 
ouders Sanders-de Greef; Maria en 

Hendrika Sanders; Dora Bressers-Me-
gens en Wendy.
Vrijdag 25 december 11.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; Pas-
toor Jan van Oosterhout; overleden ou-
ders Sanders-de Greef; Maria en Hen-
drika Sanders; Jan de Haas en Adrianus 
Schenkels; Martien en Dora Jacobs-van 
Berlo; overleden familie van Berlo; Lot-
te van Rooij en Leo van Hevelingen 
(Kerstmis en onnozele Kinderen); Har-
rie van Venrooij; overleden ouders San-
ders-Boeijen; Nell Schoenmakers- 
Bressers; Herman Lutterman; overle-
den ouders van Ojen-Raaijmakers; 
overleden ouders Horsten-Verdon-
schot; Wim van Rooij; Piet en Theo 
Keeris en Dory Hiemstra-Keeris; Kitty 
Smulders-Janssen; Mies Smulders en 
Anna van Roy; Herman Brinkman; 
Wies en Ruud Rooijakkers-de Rooij; 
Ad Poulissen; overleden ouders Pou-
lissen-Harweg; Berend en Ans Schol-
tens; Huub Smeets; overleden leden 
van het Nuenens Mannenkoor: Ge-
rard Willems; Pieter Fitters; Wim van 
Rooij en Ad van Wulfen.
Zaterdag 26 december 10.00 uur: Leny 
Gödde-Tusschenbroek; Jan en Gusta 
Swinkels-Veldkamp en schoonzoon 
Hans Strijbosch; Adrianus en Doro-
thea Prinsen-Verheijen; Antonius en 
Johanna van Overbruggen-Wijnho-
ven; Harrie en Lena Renders.
Zondag 27 december 11.00 uur: An-
toon Noten; Herman Lutterman; An-
toon Vereijken. 

Mededelingen
In onze parochie is overleden Ciska 
Burgmans - van Rooij, Beekstraat 49A. 
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Op oudejaarsdag 31 december is het 
secretariaat van de parochie gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Donderdag 24 december 18.30 uur: 
gezinsviering met muzikale begelei-
ding door de solisten C. Brouwer en C. 
Bastiaans, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Donderdag 24 december 21.00 uur: 
viering, Jongerenkoor Jocanto, voor-
ganger pastoraal werker M. Feuth.
Vrijdag 25 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.
Zondag 27 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties voor alle vieringen op 
kerstavond en 1e Kerstdag
Leden van Jocanto; Schaapsherder 
Evert de Vries; Martien de Louw; Nel-
lie de Greef-van Ravestein; Piet van 
Dijk; Piet en Lena Raaijmakers-v.d. 
Sande en zoontje Antoon; Harry van 
Erp; Vincent de Vries; Jo Vorsten-
bosch; Overleden ouders en familie 
v.d. Hurk-Hoeks; Bert en Marie Maas-
Relou; Frans Waterschoot, vanwege 
sterfdatum; Pastor Freek Groot; Pastor 
Jan van Dooren; Sjef en Lena Saris-
Swinkels; Philippus van Hoek, vanwe-
ge sterfdatum; Theo Knoops; Bert Ver-
hagen; Marie Jansen-Raaijmakers; 
Heleen Bunthof-Nissen   
 
Mededeling
De opbrengst van de extra collecte 
voor het Adventsproject van zondag 
20 december heeft € 109,17 opge-
bracht. Met dank aan de gevers.

Mededeling
Op oudejaarsavond is er alleen in de 
Regenboog in Nuenen een Oecumeni-
sche viering om 19.00 uur. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Donderdag 24 december  18.30: ge-
zinsviering met kerstspel door basis-
school-leerlingen, orgelbegeleiding 
door Hannie Raaijmakers, voorganger 
pastoraal werker M. Feuth.
Donderdag 24 december 21.00 uur: 
viering met gelegenheidskoor o.l.v. 
Dhr. W. Renders, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Vrijdag 25 december 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.
Zondag 27 december 09.30 uur: vie-
ring met volkszang, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties 
Pastor Freek Groot; Cisca Snijders-
Vos en Antoon Snijders; Thijs Mig-
chels; Harrie Verschuuren; Ad Teunis-
se en familie; Frans Saris; Adrianus 
Smits en Christina Smits-Renders; Ilse 
en Piet Renders.

Mededelingen
Op donderdag, 24 december 2015 om 
18.30 uur vindt in Nederwetten de 
Kerstmis gezinsviering plaats. Alle 
kinderen mogen thuis een versiering 
maken, bijvoorbeeld een ster of een 
muzieknoot, om tijdens de viering de 
kerstboom mee te versieren.

De extra collecte  voor het project 
”Bethlehem: werken aan wederzijds 
begrip” heeft in Nederwetten € 62,85 
opgebracht. Alle gulle gevers hartelijk 
dank hiervoor.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Donderdag 24 december, 19.00 uur: 
kinderkerstfeest. Iedereen is hier wel-
kom! Om 22.30 uur is de kerstnacht-
dienst. Voorganger: ds. C. Crouwel. 
Medewerking van Cantabile, o.l.v. Jelle 
Everhardus. Vrijdag 25 december, 
10.00 uur: kerstviering met als voor-
gangers: ds. C. Crouwel en kerkelijk 
werker P. Flach. Zondag 27 december: 
zangdienst, georganiseerd door ambts-
groep Eredienst. Donderdag 31 de-
cember, 19.00 uur: oecumenische ou-
dejaarsvesper met pastores van beide 
kerken. Elke donderdag is er Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. Verde-
re info: zie onze website.

Kerst & Gezinsviering donderdag 24 
december 2015 om 17.00 uur in de H. 
Clemenskerk in Nuenen en om  18.30 
uur in de Clemenskerk in Gerwen

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 24 december 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 H. Mis, Vigilie van Kerst-
mis; 23.00 uur Kerstwake. 
Vrijdag 25 december 0.00 uur Nacht-
mis, Hoogfeest van Kerstmis. 9.45 
Dageraadsmis, gedachtenis van de H. 
Anastasia; 10.30 Dagmis. 
Zaterdag 26 december 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis, H. Stefanus, eerste 
martelaar; gedachtenis van het octaaf 
van Kerstmis.  
Zondag 27 december 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis, Zondag onder het 
octaaf van Kerstmis.  
Maandag 28 december 18.30 uur H. 
Mis, Heilige Onnozele Kinderen; ge-
dachtenis van het octaaf van Kerst-
mis; kinderzegen.  
Dinsdag 29 december 18.30 H. Mis, 
onder het octaaf van Kerstmis; ge-
dachtenis van de H. Thomas van Can-
terbury, bisschop en martelaar. 
Woensdag 30 december 07.15 H. Mis, 
onder het octaaf van Kerstmis.

‘Vrede maak je 
samen’
De dagen van Kerstmis… in Vrede 
rond de kerstboom, aan tafel en sa-
men in de kerk. Laten we stilstaan 
bij moeilijke gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar. 

Samen is je krachten bundelen, opko-
men voor elkaar, ’n keer geen ruzie 
maken om iets onzinnigs. Vrede is 
niet eenvoudig, maar we kunnen wel 
dicht bij huis starten met Vrede. Met 
je familieleden, de buren, vriendjes & 
vriendinnetjes, sportmaatjes en zo 
steeds verder de wereld in.

Dan vieren we samen in vrede KERST! 
Een goed plan? Doe je mee? 
 
Donderdag 24 december vieren en 
zingen we samen met het kinderkoor 
dat de muzikale omlijsting verzorgt. 
Je bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk te Nuenen om 17.00 uur en 
in de Clemenskerk  te Gerwen  om 
18.30 uur.
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats gratis 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Voetbal
Bladella - EMK 1-0
Door Cor Groenen

Het was vandaag zaak voor EMK om weer eens punten te halen om niet in de 
onderste regionen van deze klasse te geraken. EMK ging goed van start en 
in de 10e minuut moest een Bladella verdediger op de doellijn redding bren-
gen. Dit was waarschijnlijk het sein voor de tegenstander om een tandje bij 
te zetten. In de 12e minuut moest doelman Cuppen redding brengen na een 
inzet van de rechtsbuiten van Bladella.

Goede winst voor vaandelteam BCL 
Het vaandelteam van Badminton Club Lieshout heeft een goede overwin-
ning geboekt, in de thuiswedstrijd tegen derde team van BC Oosterhout 
werd met 6-2 gewonnen. Voor deze overwinning waren liefst vijf driesetters 
nodig, waarvan er uiteindelijk drie winnend afgesloten werden. Door deze 
goede overwinning heeft BCL-1/BouwCenter Swinkels zich met 44 punten 
uit 11 partijen op een vijfde plek genesteld van de eerste klasse, afdeling 4.

Rikken bij de Supportersclub  
RKSV Nuenen 

Gerton van Leenders 
winnaar laatste 
wedstrijd in 2015
Het eerste gedeelte van het rikken 
over het seizoen 2015 werd afgeslo-
ten met een overwinning voor Ger-
ton van Leenders. Ook dit jaar had 
het bestuur in verband met de feest-
dagen het prijzen pakket aangepast. 
In de sfeervol aangeklede kantine 
en met een goede opkomst werd het 
jaar 2015 afgesloten, het bestuur wil 
bij dezen alle deelnemers en betrok-
kenen fijne kerstdagen en een ge-
zond 2016 toe wensen.

Laatste wedstrijd wel spannend maar 
geen hoge score.
Er werd zowel voor als na de pauze fel 
en sportief gestreden voor de hoofd-
prijs met op het einde geen grote uit-
schieters, het was Bennie de Louw die 
de pauze inging als leider met een sco-
re van 67 punten maar dit bleek op het 
einde niet voldoende te zijn voor de 
hoofdprijs. Na de pauze werd de strijd 
nog wat feller en het was Gerton van 
Leenders die met een score van 70 
punten de eerste prijs een waardebon 
in de wacht wist te slepen, voor Mia 
Marquenie die met goed spel 1 puntje 
te kort kwam voor de hoofdprijs en 
met een score van 69 punten de twee-
de prijs voor zich opeiste. Gevolgd 
door Bennie de Louw de leider van 
voor de pauze en met 67 punten toch 
nog goed voor de derde plaats. De 
hoofdprijs bij de loterij een waardebon 
werd deze week gewonnen door Ha-
rold van Bree.

Uitslag vrijdag 18 december 2015
 1 Gerton van Leenders 70 punten
 2 Mia Marquenie 69 punten
 3 Bennie de Louw 67 punten
 4 Noud Leenders 64 punten
 5 Henny van de Velden 62 punten
 6 Harold van Bree 58 punten
 7 Jacqueline de Louw 57 punten
 8 Joop Wouters 56 Punten
 9 Frits Rooijakkers 47 punten
10 Jan van den Heuvel 39 punten

Vanwege de feestdagen wordt er de ko-
mende weken niet gerikt, de eerst vol-
gende rik avond is weer op vrijdag 8 ja-
nuari 2016 om 20.15 uur. En ook dan is 
weer iedereen van harte welkom om 
mee te doen, zowel leden als niet le-
den, ervaren of onervaren, alle rikkers 
zijn van harte welkom. Locatie ‘Oude 
Landen’Pastoorsmast 14 Nuenen. In-
formatie: 06 10289797 of 06 40320419.

 Enkele minuten later moest de bal van 
de EMK doellijn worden gehaald nadat 
dezelfde doelman de bal in tweede in-
stantie losliet en een tegenstander uit 
kon halen. EMK kwam in de 25e mi-
nuut goed weg toen een vrije trap op 
de lat belandde. Direct daarna had 
Rick Slaats pech dat zijn schot slechts 
de paal trof. De grootste kans in deze 
wedstrijd kreeg een vrijstaande Bladel-
la speler in de 52e minuut na slordige 
opbouw vanuit de EMK verdediging, 
maar zijn schot ging naast. In de 65e 
minuut kwam EMK toch op een 1-0 
achterstand. Na een voorzet vanaf 
links kan de kleinste speler van Bladel-
la de bal tussen verschillende EMK 

verdedigers binnen koppen. In de 68e 
minuut heeft EMK speler Kemperman 
pech dat zijn kopbal op de lat in 2e in-
stantie van de doellijn werd gehaald. In 
de 74e minuut schiet EMK speler Hein 
van den Bosch een voorzet van Rick 
Slaats tegen de paal. Dezelfde Slaats 
krijgt in de 84e minuut nog de kans op 
de gelijkmaker als hij 1 op 1 de doel-
man op kan zoeken, maar de Bladella 
doelman was in deze situatie de win-
naar. Een ongelukkig verlies in deze 
wedstrijd voor EMK, en gelukkig een 
rustperiode voor EMK. Mooie periode 
voor de trainer en de spelers om alle 
neuzen weer in de juiste richting te 
krijgen.

Rick Slaats snelt zijn tegenstander voorbij.

Het laaggeklasseerde BC Oosterhout 
was vol goede moed naar Lieshout ge-
komen voor deze door-de-weekse 
competitiewedstrijd. In de startende 
dubbelpartijen werd deze moed echter 
al meteen gereduceerd door goede par-
tijen van de heren (Luc Musters en 
Mark van Melick) en de dames (Boukje 
van de Werf en Nienke Houët) in de 
startende dubbels. Beide dubbelpartij-
en werden dan ook gewonnen met 
goed spel. In de daaropvolgende sing-
lepartijen was het niet anders: Mark 
van Melick had als eerste heer een drie-
setter nodig, maar won wel van een te-
leurgestelde Sander Patijn. Nienke 
Houët won als eerste dame in twee sets 
haar partij en Luc Musters won ook, nu 
als tweede heer, in twee sets. Alleen 
Boukje van der Werf kon niet winnen. 
Zij verloor op het aller-allerlaatst met 
21-23 in de toegevoegde derde set. 
Ook samen met Luc Musters kon 
Boukje van der Werf niet winnen. Deze 
tweede mixpartij werd (wederom in 
drie sets) met verlies afgesloten. Door-
dat Nienke Houët en Mark van Melick 
in hun (eerste) mixpartij wél wonnen 
(overigens óók in drie sets) bleven 6 
van de 8 punten deze keer in Lieshout.

Kwizut
Dit jaar gaat een team van Badminton 
Club Lieshout (voor de eerste keer) 
deelnemen aan ‘Kwizut’. Onder de 
naam ‘Clier’ is een team gevormd van 
badmintonners, partners, vrienden en 
kennissen die allemaal op de een of an-
dere wijze verbonden zijn aan Bad-
minton Club Lieshout. Vanuit de 
thuishaven van Badminton Club Lies-
hout -de kantine van Sporthal ‘De 
Klumper’- zullen zij op dinsdag 29 de-
cember mee gaan strijden in deze ge-
meentelijke quiz. Het team ‘Clier’ 
wordt geleid door de organisatie: Mar-
tijn Junggeburth, Jos Kluijtmans en Ine 
Schipperheijn en zal vanaf 18.30 uur 
bijeen komen. Als je het team een hart 
onder de riem wil steken of zomaar 
even wil helpen, kan dat natuurlijk. 
Loop dan gerust even binnen op dins-
dag 29 december in de kantine van 
‘Sporthal de Klumper’ en ervaar zelf 

het ‘warme teamgevoel van Badmin-
ton Club Lieshout’.

Kersttoernooi
Het Frans Biemans kersttoernooi was 
ook dit jaar weer een leuke en gezellige 
afsluiter van het badmintonjaar 2015. 
Zowel bij de jeugd als bij de senioren 
werd volop gestreden om kerstlekker-
nijen, die door ‘Kerstman Frans’ per-
soonlijk werden uitgereikt. Helaas was 
er bij de senioren een erg beperkte op-
komst, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Na afloop verraste Frans de 
leden, met een kerstpresentje: een 
stervormig kaarsenhoudertje.

Ook zin om eens te badmintonnen?
Kom dan naar Badminton Club Lies-
hout ! Vanaf de eerste officiële trai-
ningsavond in 2016 (dat is op woens-
dag 13 januari) biedt Badminton Club 
Lieshout, bij de senioren, wekelijks van 
20.00 tot 20.30 uur een speciale ‘begin-
ners-training’ aan.

Programma
Dinsdag, 29 dec. 
Deelname door BCL-team “Clier” aan 
Kwizut
Woensdag, 30 dec.
Géén speelavond jeugd én senioren
Woensdag, 6 jan.  19.30 uur:
Nieuwjaarsborrel jeugd én senioren 
19.45 uur: Bekendmaking van de “Vrij-
williger van het Jaar”
20.00 uur: Vrij spelen voor de senioren’ 
Woensdag, 13 jan.
Normale speelavond met om 20.00 
uur ‘beginnerstraining’.

Badminton en Kerst gaan goed samen!

Selectie RKSV Nuenen in het pak 
gestoken door Crooijmans Mannenmode
Het kan u niet ontgaan zijn, Crooijmans Mannenmode bestaat 90 jaar! En dat 
hebben ze het afgelopen jaar gevierd met diverse acties en aanbiedingen. Zondag 
de 20 ste december was er ter afsluiting van dit feestelijke jaar gelegenheid om on-
der het genot van een drankje en een hapje Wim en Anniek te feliciteren met hun 
prachtige jubileum. Het was tevens het moment van de officiële ingebruikname 
van het presentatiepak van de selectie van RKSV Nuenen. Crooijmans Mannen-
mode sponsort al jaren voetbalclub RKSV Nuenen en in het kader van wie jarig is, 
trakteert, hebben zij de voltallige selectie Nuenen 1 en 2 in een prachtig, modern 
pak gestoken. Het pak bestaat uit een slim fit broek, een mooi wit overhemd en 
een all weather jasje, welke ook bij slecht weer gewoon buiten gedragen kan wor-
den. De selectie van RKSV Nuenen is supertrots op deze zeer representatieve 
outfit en zal het met genoegen dragen!

Foto: Irene Wilbrink

RKVV Nederwetten 
organiseert 
2de kerstdag 
kerstwandeling 
Een wandeltocht voor het hele ge-
zin, met leuke originele vragen en 
weetjes. Voor alle kinderen een leu-
ke attentie.

Het vertrek is tussen 11.00 en 12.00 
uur vanuit het Piet Renders paviljoen 
te Nederwetten. (wandeltocht van +/- 
5 km).

Tevens hierbij een uitnodiging voor de  
Nieuwjaarsreceptie, voor alle leden, 
vrijwilligers, sponsors en inwoners van 
Nederwetten. Met daarbij elkaar het 
beste wensen onder het genot van een 
drankje en hapje   Op zaterdag 2 janua-
ri vanaf 17.00 uur in het Piet Renders 
paviljoen.

Sprookjes bestaan niet,     
NAH ZorgAtelier Nuenen wel
Ik geloof niet in het meisje met de zwavelstokjes en ook niet in de k erstman. 
Eigenlijk geloofde ik een jaar geleden bijna nergens meer in. Baan kwijt, mijn 
man overleden na een kort ziektebed, een gedwongen verhuizing en uiteinde-
lijk geëindigd als BSN nummer in het UWV systeem. De grond onder mijn voe-
ten was weggeslagen, wat moest ik nog?

Geen idee waar ik de motivatie vandaan haalde, maar ik ging toch op zoek naar 
een reden om het leven niet los te laten. Via een tip kwam ik terecht bij ZorgAte-
lier Nuenen. Kon ik hier nog grond vinden of was dit het zoveelste gesloten lo-
ket? Het was na mijn verliezen niet meer gelukt ergens een geldig treinkaartje 
te bemachtigen. Ik zocht me rot naar een andere bestemming dan die naar de 
bekende vier muren, maar ving telkens bot.

Met lood in mijn schoenen en een knoop in mijn maag ging ik kennismaken. Ik 
bel aan, de deur wordt geopend en voor me staan Jos Taheij  ‘aangenaam’ en zijn 
blaffende teckel Lotje.  Welkom! Jee ik ben hier welkom, stap naar binnen en 
volg dit vriendelijke duo naar de huiskamer.  Binnen brandt de open haard en er 
hangt een ongedwongen sfeer.  Wil je koffie? Er wordt hier altijd gestart met kof-
fie en een praatje, dus ook met mij. We maken kennis en wisselen ervaringen uit. 
Deze oprichter van het zorgatelier heeft na lang zoeken wel zijn weg gevonden. 
Hij biedt een warm nest aan mensen die ook een verlies achter de rug hebben. 
Een niet aangeboren hersenletsel (NAH), Parkinson, beginnende dementie of 
wat voor ‘ongevraagde’ verandering in het brein dan ook. Hun ziekte heeft ge-
leid tot verlies, uitval  of aantasting van fysieke, mentale en sociale functies.

De sfeer is goed en ik besluit om gewoon te starten en datgene te doen wat bin-
nen mijn mogelijkheden ligt. Dit geldt sowieso voor de deelnemers en de vrij-
willigers van het zorgatelier. Hier mag alles; nou ja bijna alles en niets moet! Het 
is een verademing om te ervaren dat je beperkingen en intens verdriet mag 
hebben, maar dat je ook mogelijkheden kunt benutten en ontwikkelen. Ik ben 
onder de indruk van de deelnemers die liters koffie en thee drinken, met elkaar 
kletsen, creatieve activiteiten ondernemen, zingen, piano spelen, kranten en 
boeken lezen, rusten, wandelen, in de tuin toeven en gezamenlijk genieten van 
een voortreffelijke lunch.   Ze raken mij met hun kwetsbaarheid, humor en on-
derlinge betrokkenheid recht in het hart. Ik wil met- en bij hun zijn en ze te steu-
nen in hun kracht en waardigheid. Het kan me niet schelen wat ik moet doen als 
het maar bijdraagt aan het voortbestaan van deze kleinschalige organisatie. 
Want juist daar wringt de schoen. Het gevaar, ook wel poen genoemd,  loert om 
de hoek als een grijnzende wolf in schaapskleren. Uitstaande WMO betalingen 
van gemeenten die vinden dat ze het af kunnen doen met ‘het heeft onze aan-
dacht.’ Die vergeten dat een kleine organisatie wel  over een gouden hart, maar 
niet over een gouden berg beschikt. 

Sprookjes bestaan niet. Toch zou ik nu even het meisje met de zwavelstokjes 
willen zijn. Mijn  laatste stokje strijk ik dan af tegen de muur. Ik laat het licht schij-
nen op iedereen die kan bijdragen aan het bestaansrecht en de verdere groei 
van dit atelier. Gemeente ambtenaren, CMD’s, houders van keukentafelgesprek-
ken, hulpverleners, zorginstellingen, regionale bedrijven en organisaties. Het 
zwavelstokje dooft, maar met hun steun  en betrokkenheid zorgen zij ervoor 
dat het licht blijft branden. Met een glimlach op mijn mond zie ik hoe uit onver-
wachte hoek hulp wordt geboden en het aan Den Binnen 5 in Nuenen altijd 
warm blijft. Het lijkt wel kerst!

ZorgAtelier Nuenen bestaat echt. Het is een plek waar kanjers hun verlies dra-
gen, maar niet opgeven en doen wat ze nog kunnen en waar men bovenal el-
kaar respecteert! Ik hoop nog lang op deze plaats te mogen blijven, mijn reis 
kan ik later wel voortzetten.

Lenie Friebel, Cantersakker 15, 5673 PL  Nuenen

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

Ingezonden brieven



DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

leuke kortingen

Kerst OLIEBOLLEN
lekker kerstdiner______________
GEZELLIGE DAGEN

KOOPZONDAG 27 DECEMBEROUD EN NIEUW

MOOIE JURKJES
START VAN DE SALE  feestelijke kledingSALE

DECEMBERMAAND

 OPEN VAN 13.00 TOT 17.00 UURXMAS SALE
VREDE OP AARDE
FAMILIE  mooi zijn
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Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

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.

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 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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

 I.v.m. Oudjaarsdag verschijnt 
ROND DE LINDE op 

woensdag 30 december. 

Aanlevertermijn
voor redactioneel en advertenties 

is maandag voor 12.00 uur.

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