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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Sinterklaas 
doet de ‘dab’ 
op de 
Dassenburcht

Wereld-
lichtjesdag, 
een nieuw 
initiatief

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.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Amusant 
1ste Wielercafé 
van de Nuenense 
WielerVrienden

Makelaar PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com
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www.coenstelecombinatie.nl

zie advertentie 
elders in dit blad

“Altijd de 

beste deal!”

Positieve impuls voor de leefbaarheid

Contract getekend voor bouw       
70 woningen in Gerwen
Door Gerrit van Ginkel

Het project omvat een 70-tal wonin-
gen in Gerwen waarvan ongeveer 30% 
in de sociale sector wordt gebouwd. 
De belangstelling voor de verschillen-
de typen woningen is erg groot getui-
ge de ruim 100 voorinschrijvingen op 
de publieksavonden.
Ook voor de kleine kern Gerwen is het 
een positieve impuls die zeker zal bij-
dragen aan de leefbaarheid in het dorp.
Nuenens wethouder van onder meer 
Volkshuisvesting, Martien Jansen, was 
blij met het project. Hij sprak vol lof 
over de inzet en de samenwerking met 
de Gerwense Dorpsraad en consta-
teerde dat er weer iets gebeurde in 
Gerwen. “We moeten Gerwen aan de 
bak houden”, besloot hij.
Projectontwikkelaar Harrie van Lies-
hout toonde het contract van 100 A4-
tjes. Wat vroeger op de achterkant van 
een sigarendoos kon, gaat nu anders, 
overzag hij.
Hij merkte op dat het project in Gerwen 
Zuidoost een grote uitdaging gaat wor-
den op het gebied van duurzaamheid en 
kwaliteit. Hij refereerde aan de gerucht-
makende speech onlangs, van Jan Ter-
louw bij DWDD, waarin het vertrouwen 
in elkaar centraal stond. Harrie van 
Lieshout had het volste vertrouwen in 
de samenwerking met de Gemeente 
Nuenen en het Gerwense project.
Rond de vakantie 2017 wordt het be-
stemmingsplan vastgesteld naar ver-
wachting en dan kan eind 2017 gestart 
worden. De eerste woningen kunnen 
dan in 2018 betrokken worden. Voor 
de ongeveer 20 sociale huurwoningen 

had zich nog geen woningbouwcoöpe-
ratie gemeld, volgens de projectont-
wikkelaar.  

Tijdens de 
ondertekening vlnr: 

Burgemeester Houben, 
Projectontwikkelaar 

Van Lieshout en 
Wethouder Jansen

Persverklaring Nuenens Belang
 
Onlangs is bekend geworden dat Joost Vereijken en Erik-Jan Post per direct 
zijn overgestapt van Nuenens Belang naar W70. Voor zover nodig, kan hier 
nog het volgende aan toegevoegd worden. 
 

Jacques Leemans, 
voorzitter Nuenens Belang

Joost Vereijken vindt het als zogehe-
ten eenpitter lastig te opereren in een 
gemeenteraad van elf fracties. Dat 
geldt ook voor Erik-Jan Post. Beiden 
zijn ZZP’ers met een drukke baan en 
een dagtaak vaak ook tot ‘s avonds laat 
waardoor er weinig tijd overblijft voor 
het politiek inhoudelijke werk. In een 
grotere fractie met meer raadsleden 
en taakverdeling lukt dat beter.
Voorts is het bestuur van W70 hen te-
gemoet gekomen door ontheffing te 
verlenen van de voorwaarde dat per-
sonen ten minste twee jaar lid moeten 
zijn van W70 om in aanmerking te ko-

men voor plaatsing op de verkiezings-
lijst van W70. Verder heeft het bestuur 
Joost en Erik-Jan plaats drie en vier 
(verkiesbaar) op de verkiezingslijst 
(maart 2018) toegezegd. De deadline 
voor aanmelding die W70 stelde was 1 
december 2016.
Dit alles maakte het voor hen gemak-
kelijker om nu de overstap te maken.

Afgelopen donderdag 1 december werd bij de 3Gebroeders in Gerwen het 
contract getekend tussen de gemeente Nuenen en projectontwikkelaar 
Harrie van Lieshout, directeur van Van Santvoort projectontwikkeling.

Elvis at the Chapel
Muziek roept gevoelens op in ons leven en is voor de mens de inspirator tot 
het krijgen van positieve energie en een blij gevoel. Nuenen is muzikaal in 
alle gelederen van onze bevolking. Al heel lang geleden werd er gezongen 
en gemusiceerd in het dorp. De harmonie trok door de straten en mensen 
zongen in de kerken. Maar dat was niet alleen in Nuenen maar ook op vele 
andere plekken op de wereld. 

Op 8 januari 1935 werd Elvis Aaron 
Presley geboren. Deze zanger werd ge-
inspireerd door de muziek van de 
straat en vanuit de kerk.
Elvis was een wat vreemde eend in de 
bijt, maar had wel vrienden die ook 
muziek maakte. Als het maar even 
kon, kon je hem vinden op de beroem-
de Beale Street in het hart van de stad 
Memphis. Daar zag hij de originele 
zwarte muzikanten muziek maken die 
hem erg aansprak. De radio overstelp-
te de mensen in die dagen met coun-
trymuziek en natuurlijk, zeker in de 
zuidelijke staten met gospelmuziek. 
De zwarte bluesmuziek raakte de jon-
ge Elvis recht in het hart. Het beïn-
vloedde niet alleen zijn muzieksmaak. 
Met deze muzikale bagage maakte El-
vis in 1953 een stap die uiteindelijk 
zijn totale leven zou veranderen.
In een verklaring bij een Vancouver 
Radio in augustus 1957, erkende Elvis 
Presley de invloed van spirituals op 
zijn muziek tijdens de eerste jaren van 
zijn carrière. Hoewel toen het hoogte-
punt van zijn rock 'n' roll populariteit 
nog moest komen, had hij reeds vele 
songs opgenomen wat gewoonlijk zijn 
eerste "evangelie" songs genoemd 
werden. Elvis Presley bleef religieuze 
muziek met tussenpozen op nemen in 
de rest van zijn carrière.
We staan op het punt om 60 jaar later 
in onze Clemens kerk in Nuenen de 
Gospel periode van Elvis Presley te la-
ten herleven.

Velen jaren is Mark Elbers een gevierd 
artiest in ons dorp Nuenen, met een 
speciale gave om op zijn geheel eigen 

Het plein is toegankelijk vanaf 19.00 
uur. Kaarten kosten € 17,50 (1e rang) 
en € 12,50 (2e rang). De kaarten zijn 
vanaf nu te koop bij de AH Parkstraat 
te Nuenen en de Jumbo Ton Grimberg 
te Nuenen. Dus, wees er snel bij, want 
we verwachten dat ook deze derde 
avond weer snel uitverkocht zal zijn!
Voorafgaand aan het optreden kan op 
het kerkplein genoten worden van de 
kerstsfeer met vele lampjes en kerst-

manier de liederen van Elvis Presley te 
vertolken voor een groot publiek. 
Nuenen leeft in een wereld van muziek 
met vele geweldige artiesten welke elk 
weekend wel ergens op podia staan. Maar 
nu de kerst tijd nadert en een ieder in de 
kerstgedachte leeft zijn er al een lange 
tijd mensen aan het werk om Kerstmis 
2016 een speciale beleving te geven. Met 
een groep van dertig personen is er een 
geweldige Big Band geformeerd, die met 
Mark Elbers als lead zanger de gospel 
muziek van Elvis doen herleven.
Onze Clemens is al jaren een levend 
middelpunt in onze gemeente, en staat 
open en ondersteunt de mensen in 
ons dorp al vele eeuwen. Dat onze 
kerk leeft blijkt uit het wekelijkse 
kerkbezoek, en het grote aantal men-
sen dat zondag 4 december mee ging 
naar ‘s-Hertogenbosch om de Heilige 
Mis daar te vieren. Deze openstelling 
van de Dom kerk in Den Bosch is zo-
maar een voorbeeld van een open 
kerk.
Toen de Clemens kerk werd benaderd 
was men meteen enthousiast toen zij 
gevraagd werden hun kerk open te 
stellen voor een optreden van Mark 
Elbers met een Big Band in hun kerk.
Dat het zo’n groot succes zou worden 
had niemand durven dromen, met de 
gedachte dat het één uitvoering zou 
worden, worden het nu drie uitvoerin-
gen op 16-17 en 18 december.
Vrijwel alle kaarten voor vrijdag en za-
terdag zijn uitverkocht. Maar er zijn 
nog wel kaarten beschikbaar voor 
zondag 18 december! 
De uitvoeringen starten om 20.30 
uur. De deur is open vanaf 20.00 uur. 

vuur. Onder andere de Fanclub It’s 
Elvis Time zal aanwezig zijn met di-
verse Elvis-artikelen.

Voor meer informatie bent u welkom 
op de website van Elvis@theChapel! 
Rondom de persoon Elvis gaan we er 
een muzikale avond van maken in de 
Clemenskerk te Nuenen! En dat doen 
we natuurlijk met onze enige echte 
Nuenense Elvis, Mark Elbers!

Mark Elbers
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Koopt u een kerstboom? 
Begin januari kan deze gratis 
naar de milieustraat of bladkorf Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

ken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in (de omgeving van) 
het pand waar de politie drugs vindt. Er is dan het risico dat de 
betreffende woning of het bedrijfspand gesloten wordt. 

Nog een maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de 
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook 
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de drugs te maken heeft. 
Dat betekent in de praktijk dat de huurder nooit meer terug mag 
keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met me-
vrouw Hermans van de gemeente Nuenen. Zij is bereikbaar via (040) 
2631 631.

NIEUWE DIENSTREGELING   
BUSSEN HERMES
Op 11 december gaan de bussen rijden volgens de nieuwe dienstrege-
ling van de Hermes Groep. Gelukkig hebben de extra kosten waar het 
openbaar vervoer mee is geconfronteerd, nauwelijks negatieve gevolgen 
voor de bereikbaarheid van Nuenen. De veranderingen op een rijtje:

•	 Streekbus	21	en	22	rijden	niet	meer	door	het	centrum	(Berg	-	
Park - Vincent van Goghstraat). Alleen de buurtbus rijdt er nog 
één keer per uur. Voordeel is wel dat deze grote voertuigen niet 
meer door het kleinschalige dorpshart gaan. Bovendien wordt 
de huidige buurtbus vervangen door een comfortabeler voertuig 
met uitstekende in- en uitstapvoorzieningen voor ouderen en 
gehandicapten.

•	 Lijn	21	wordt	opgeheven,	Lijn	22	vervangen	door	de	nieuwe	lijn	
102 die één keer per uur bushalte Nuenen Centrum met Helmond 
CS verbindt.

•	 Lijn	6	(door	Nuenen	Oost	en	-Zuid)	blijft	gewoon	rijden,	maar	
de route en de frequentie worden iets aangepast.

•	 HOV	2:	nu	de	Europalaan	is	opgewaardeerd,	gaan	er	vanaf	11	
december moderne bussen volgens een hoogfrequente dienst-
regeling gebruik van maken.  Ook eigentijdse elektrische bussen.

Let	wel:	de	gemeente	voert	weliswaar	overleg	met	de	vervoerder	over	
de nieuwe dienstregeling, maar is bij de definitieve besluitvorming 
over routenetwerk en dienstregeling niet doorslaggevend!

Hoewel er dus per saldo één streekbus per uur minder door het cen-
trum van het dorp rijdt, krijgt Nuenen tegelijkertijd ook een nieuwe 
hoogfrequente HOV-busverbinding. De hiervoor aangelegde haltes 
en de speciale busbaan op de Europalaan, onderstrepen het belang 
van een goede bereikbaarheid van Nuenen met het openbaar vervoer. 
Ook de opwaardering van de buurtbus draagt hier aan bij.

Voor informatie over de nieuwe dienstregeling: www.hermes.nl

Op 1 januari 2017  |  Vanaf 16.00 uur
16.30 uur uitreiking vrijwilligersprijs 2016

17.15 uur nieuwjaarstoespraak burgemeester
18.00 uur afsluiting nieuwjaarsontmoeting

Het Klooster Nuenen

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 29	november	2016		 Lieshoutseweg	6,	5674	RL		–	het	wijzigen	
    van het gebruik ten behoeve van het 
	 	 	 	 oprichten	van	een	boshuys	(RO,	afwijken	
    van de bestemming);
•	 30	november	2016		 Beekstraat	30,	5673	NA	–	het	plaatsen	van	
    twee dakkapellen (BOUW);
•	 4	december	2016	 	 Park	7,	7A	en	9,	5671	GA	–	het	oprichten	
    van twee woonhuizen (BOUW);
•	 5	december	2016	 	 De	Vroente	128,		5672	TP	–	het	uitbreiden	
    van	de	woning	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	
    de bestemming).

UITNODIGING COMMISSIEVERGADERING
14 december 2016 Commissie ABZFin (vervolg)
•	 1e	wijziging	verordening	onroerende-zaakbelastingen	2017
•	 Verordening	rioolheffing	2017	
•	 Decemberwijziging	2016

Let op: De raadsvergadering op 22 december begint al om 14.00 uur

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 13 december komt de wijkraad Eeneind in openbare ver-
gadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1.
De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van 
harte welkom.

(BROM)FIETSEN      
IN HONDENLOSLOOPGEBIEDEN
In Nuenen zijn enkele straten of gebieden aangemerkt als losloopge-
bied voor honden. Dit is een plek waar honden vrijuit mogen rennen, 
maar dit betekent wel dat er door zowel gebruikers van het fietspad 
als hondenbezitters rekening gehouden moet worden met elkaar.

Specifieke voorbeelden zijn de Papenvoortsedijk en de Weijersedreef. 
Er wordt gefietst en hier mogen honden los lopen. Bent u daarom 
alert op de borden die aangeven dat er een hondenlosloopgebied 
begint of eindigt. Voor hondenbezitters geldt dat ondanks dat hon-
den los mogen lopen, er toch rekening gehouden moet worden met 
medeweggebruikers. Wij gaan er hierbij vanuit dat weggebruikers 
op de hoogte zijn van de verkeersregels. Zo mag er bijvoorbeeld op 
het verlengde van de Papenvoortsedijk niet met brommers en scoo-
ters gereden worden.

Voor meer informatie over hondenlosloopgebieden kijkt u op www.
nuenen.nl, gebruik de zoekterm ‘hond’ en u vindt alle informatie 
over losloopgebieden en het verplicht opruimen van hondenpoep.

GEMEENTE NUENEN SLUIT  WONING  
NA HENNEPVONDST
Burgemeester Houben heeft op 29 november 2016 een woning in 
het buitengebied van Nuenen Oost voor drie maanden gesloten. De 
sluiting volgde nadat de politie voor de tweede keer een hennepkwe-
kerij had aantroffen. De politie heeft bij de tweede constatering in 
totaal 216 hennepplanten gevonden. 

Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebeurd op basis van het zgn. Damoclesbeleid. Bij 
deze woningsluiting zijn gezien een overgangssituatie de sluitings-
termijnen van het oude Damoclesbeleid gehanteerd.
Sinds oktober 2015 geeft het Damoclesbeleid de burgemeester de 
mogelijkheid om bij het aantreffen van softdrugs (waaronder hen-
nep) een woning direct voor één maand te sluiten. Bij een tweede 
constatering wordt de woning vier maanden gesloten en na een 
derde keer kan sluiting voor onbepaalde tijd volgen. Voor harddrugs 
gelden nog strengere sancties.

Maatregelen bij constatering van drugs in bedrijfspanden
Ook voor bedrijfspanden gelden strenge sancties als drugs worden 
aangetroffen. Na de eerste constatering van softdrugs volgt een slui-
ting van zes maanden, bij de tweede constatering is dat twaalf maan-
den. Na een derde overtreding kan de burgemeester het pand voor 
onbepaalde tijd sluiten. Voor harddrugs gelden nog strengere straffen.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
De risico’s van hennepteelt of andere vormen van drugshandel zijn 
groot. Ook voor personen die niet direct bij de drugshandel betrok-

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.

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:

•	 17	november	2016			 Collseweg,	nabij	huisnummer	23,	5674	TR	
    - het rooien van een els  (KAP).

Tegen	de	intrekking	van	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
op 25 oktober 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor een paardenhouderij is ontvangen van:
•	 Gebrs	 Teunisse,	 Nederwetten,	 Soeterbeekseweg	36,	 5674	 NL	

Nuenen, wegens het verrichten van een activiteit die van invloed 
kan zijn op de fysieke omgeving en waarvoor een beperkte toets 
nodig is.

De aangevraagde Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Mer 
(OBM Mer) betreft het veranderen van het aantal dieren in de be-
staande paardenhouderij op het adres Soeterbeekseweg 36 te Nuenen.

De aanvraag met bijlagen is in te zien op afspraak bij de gemeente 
Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: 
elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag 
van 14.30 tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de 
stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met 
de	heer	L.	van	de	Kerkhof,	Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	
(088) 36 90 488.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders dan wel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	 Carnavalsvereniging	 “de	 Narre-Kappen”	 voor	 het	

organiseren van de diverse carnavalsactiviteiten in een tent op 
het Heuvelplein in Gerwen tijdens de carnavalsdagen in de pe-
riode van 17 tot en met 28 februari 2017;

•	 Aanvrager:	 Blaaskapel	 De	 Klippeleaters	 voor	 het	 organiseren	
van	het	muziekevenement	“Ameezing	Carnaval”	op	zondag	26	
februari 2017 in het Park.

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

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

•	 29	november	2016		 Papenvoort,	nabij	huisnummer	31,	5671	
	 	 	 	 CP	–	het	rooien	van	twee	esdoorns	(KAP).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl  of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan 
een voorlopige voorziening te treffen.

WE NODIGEN U 
VAN HARTE UIT 

VOOR EEN FEESTELIJKE 
NIEUWJAARSONTMOETING



  

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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

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

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

All I want for Christmas is .....

500 gr. Runder Gehakt +
1 Rookworst ...............................5,95
Kip Kado
100 gram  ................................................1,60
100 gr. Achterham +
100 gr. Filet Americain .............3,50
Caprese al forno
100 gram  ................................................2,45
Carpaccio misto
100 gram  ................................................2,10
Ham gehakt
Wellington
per stuk  ..................................................1,75 

weekaanbiedingen 
donderdag 8 t/m woensdag 14 december

Witlof 
 1/2 kilo 0,79
Pastinaak     
pan klaar   per stuk 0,89
Cranberry    

per zak 1,99

Champignons  
salade  per bakje 0,79
Komkommer appel dille
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

hele kilo 1,49

Jonagold   
   hele kilo 0,89

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Voor de beste kwaliteit,
met passie klaar gemaakt! Acties week 49 : geldig maandag 5 dec. t/m zaterdag 10 dec. 2016_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood 
Fijn volkoren met zemelen op de korst
2x halve € 1,95
 heel € 189_____________________________________________________

Red velvetcake
Donker rode cake, 
afgewerkt  met witte chocolade
    € 495_____________________________________________________

December feestvlaai
Zachte bodem met banketbakkersroom,
champagnebavaroise & schuim
 
    € 1395_____________________________________________________

Kerstbrood middel
 met zuivere amandelspijs
    € 650_____________________________________________________

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

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

KOOPJE

DUO!!!

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

NIEUW!
Broodje Runder Carpaccio

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

KERST VOOR THUIS
Speciaal voor onze gasten die de feestdagen graag thuis 

willen doorbrengen, bieden wij diverse 
mogelijkheden aan. 

Naast onze kerstamuses bieden wij u ook ons volledig 
4 gangen kerstmenu aan. Het menu wordt dusdanig 

bereid dat u thuis alleen de finishing touch hoeft te voor-
zien. Inclusief duidelijke beschrijvingen kunt u zich thuis 
als chefkok voordoen. Samen met Olijf maakt u er thuis 

een feestmaaltijd van.

Bestelformulieren zijn bij Olijf te verkrijgen, via email of 
per post te ontvangen. De keuze kunt u doorsturen via:
restaurantolijf@outlook.com of inleveren bij restaurant 

Olijf Nuenen. 

Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot uiterlijk 
woensdag 15 december

www.restaurantolijf.nl/reserveren

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

SNIJBLOEMEN ACTIE 

AMARYLLIS
Diverse kleuren, 

min . 4 bloemen per steel

NU 3 STUKS 
VOOR MAAR € 4.95

 
Ook volop kerstbomen 

en kerstgroen!

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Heeft uw 
organisatie 

een organisatie- 
of  management-

probleem?

Bel of mail 
Van Ravestijn 

Consultancy B.V.

040-2568863 of 06-23023870
info@vanravestijnconsultancy.nl
www.vanravestijnconsultancy.nl

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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



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

smolders.schoenen@planet.nl

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

smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP

10%
30%

25%
20%

40%
 

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

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen NuenenM.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

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

wijk Lieshout
(omg. De Schop ± 290 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

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)

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

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

tel: 040 - 283 77 96

OPENINGSACTIE!
18 & 19 NOVEMBER

Coen’s

WIE DRAAG JIJ EEN WARM HART TOE?

VERNIEUWD IN NUENEN!
Berg 8

50 min
100 sms
250 MB

7.95
/mnd

Vanaf 6 december staat er in onze winkel in Nuenen  

EEN WENSKERSTBOOM waarin je aan kunt geven wie  

jij een WARM HART toe draagt. Uit de voorstellen trekken 

wij iedere week een persoon die wij blij maken met  

een LUXE KERSTPAKKET T.W.V. 150.-!

BLIJF OP DE HOOGTE! 
      www.facebook.com/coenstelecombinatie.nuenen

nu 2 jaar

      www.facebook.com/coenstelecombinatie.nuenen

GRATIS 
SMARTPHONE

T-Mobile Sim Only

A4flyer_Coen's_warm_hart.indd   1 04-11-16   10:26
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Samsung Galaxy A3 (2016)

100 minuten
1000 sms
1000 Mb

  Nu 2 jaar

17̇50
/mnd

€ 0,00

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Rond de Linde  Nr. 49 Donderdag 8 december 2016

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Termijn terinzagelegging
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 9 december 2016 voor eenieder gedurende 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, 
5671 CK Nuenen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis.

Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site:
www.ruimtelijkeplannen.nl

De ontwerp-omgevingsvergunning kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVBGMoorven2-C001

Indienen zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze 
kenbaar maken omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning of de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 
GA Nuenen. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op 
welke onderdelen van de ontwerp-omgevingsvergunning en ont-
werp-verklaring van geen bedenkingen de zienswijze betrekking 
heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht op het 
gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 
(040) 2631631.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING  
COLLSE HOEFDIJK 26; GEMEENTE 
NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben besloten 
medewerking te verlenen aan een aanvraag omgevingsvergunning 
voor het oprichten van permanente teeltondersteunende voorzie-
ningen op het perceel direct achter de bedrijfsbebouwing aan de 
Collse Hoefdijk 26 te Nuenen. Deze uitbreiding is in strijd met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied voor zowel de 

activiteit bouwen als de activiteit gebruik. Het verzoek is geregis-
treerd onder nummer N-HZ- 2016-0078.

Termijn terinzagelegging
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring 
van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 9 december 2016 voor eenieder gedurende zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nue-
nen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis.

Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site:
www.ruimtelijkeplannen.nl

De ontwerp-omgevingsvergunning kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVCollsehoefd26TOV-C001

Indienen zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze 
kenbaar maken omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning of de 
verklaring van geen bedenkingen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onder-
delen van de ontwerp-omgevingsvergunning en verklaring van geen 
bedenkingen de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen 
kunnen worden ingebracht op het gemeentehuis. Voor het maken 
van een afspraak kunt u bellen met (040) 2631631.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	De	Bengel	Nuenen	B.V.	is	medegedeeld	dat	er	geen	bezwaren	

zijn tegen het bijschrijven van een leidinggevende op een aan-
hangsel behorend bij de Drank- en horecavergunning, die op 27 
september 2005 is afgegeven voor Vincent van Goghplein 95 
(verzenddatum 1 december 2016).

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

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING 
EN ONTWERP-VERKLARING VAN GEEN 
BEDENKINGEN MOORVEN 2; GEMEENTE 
NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben besloten me-
dewerking te verlenen aan een aanvraag omgevingsvergunning voor 
het uitbreiden van een bedrijfsgebouw ten behoeve van het huisves-
ten van seizoenarbeiders op het perceel Moorven 2 te Nuenen. Deze 
uitbreiding is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
Buitengebied voor zowel de activiteit bouwen als de activiteit gebruik. 
Het verzoek is geregistreerd onder nummer N-HZ- 2016-0112.

Op 4-12-2016 rond 13.00 uur in het bos 
van Eeneind (Bloem en Tuin terrein) wordt 
onze hond aangevallen door een Rhodesi-
an Ridgeback hond. 
Onze hond komt op commando naar me 
toe. De Rhodesian Ridgeback hond pakt 
onze hond vol in haar rug. Daar hing ze 
dan te bengelen. Na veel geschreeuw mij-
nerzijds laat de Rhodesian Ridgeback 
hond onze hond los. De baas staat met zijn 
2e Rhodesian Ridgeback hond te kijken, 
samen met 2 knullen van rond de 14 jaar. 
Ik vraag de baas om zijn telefoonnummer, 
daar ik op dat moment mijn hond, vanwe-
ge pijn, niet goed kan onderzoeken. De eigenaar van de Rhodesian Ridgeback honden wil 
deze niet geven. Hij weigert ook zijn naam kenbaar te maken. "Er is geen bloed". Is zijn op-
merking.
Onze hond (lijkt op een Keeshond) blijkt thuis wel degelijk verwond te zijn en heeft veel 
pijn. Als ze uit haar bench wil komen piept ze van de pijn en ook tijdens de verzorging van 
haar wond, ondanks dat ze pijnstilling krijgt. 
De reden dat we dit artikel graag geplaatst willen hebben is dat de baas van de Rhodesian 
Ridgeback honden zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Wij hebben al tientallen jaren 
honden en weten dat er wel eens iets kan gebeuren wat niet fijn is. Maar dat wil niet zeg-
gen dat je je verantwoordelijkheid daarvoor niet hoeft te nemen.
Dus hondenbezitters wees gewaarschuwd voor dit tweetal, maar op de eerste plaats voor 
hun baas.

Kees en Cecilia
 Naam en adres bij de redactie bekend.

Er was eens een koning die regeerde over een klein land, Stappeval geheten. 
Hoewel het een klein land was, voelde de koning zich heel voornaam, hij was tenslotte 
koning nietwaar?
Op een dag in het vroege voorjaar begon de koning vreselijk te niezen en te snotteren.
De hofarts werd erbij gehaald en constateerde een allergie voor wilgen en elzenstuifmeel.
De koning liet onmiddellijk van de belastingcenten van de bevolking alle elzen en wilgen 
omhakken.
De koning bleef echter snotteren en niezen, omdat het stuifmeel van de wilgen en elzen 
gewoon overwaaide uit andere landen.
Toen na korte tijd de wilgen en elzen waren uitgebloeid, begon de koning weer te snotte-
ren en te niezen. 
Dit keer constateerde de hofarts een allergie voor berkenstuifmeel.
De koning gaf bevel om alle berken in het hele land om te hakken.
De hofarts verzekerde de koning dat het stuifmeel gewoon weer zou overwaaien uit nabu-
rige landen.
De dochter van de koning was heel verdrietig, ze hield erg van de mooie sierlijke berken.
En vooral hield ze van het mooie ruisen van de berken als in het voorjaar de jonge blaadjes 
net verschenen en de wind door de blaadjes speelde.
De bevolking begon te morren. Een berk bloeit immers nog geen twee weken, moesten 
daarvoor al die bomen nou gekapt worden?
De vogels hadden nu minder voedsel. Vooral de koolmezen en pimpelmezen brachten 
hun jongen groot met de kleine groene rupsen van de berk. En veel jonge mezen gingen 
dood.
Ook alle lindebomen, boerenjasmijn, kamperfoelie en viburnums moesten gerooid worden.
Want dit zijn ook allemaal planten die allergie veroorzaken.

Nu was het even rustig in het land. Toen echter ook het gras begon te bloeien, kreeg de 
koning het pas echt benauwd, zo’n erge hooikoorts had hij tot nu toe nog niet gehad. 
Alle gazons en weilanden werden doodgespoten met gif, op bevel van de koning.
De bevolking werd het nu toch te gortig en zij protesteerde en zette de koning het land uit.
En de prinses? Zij bleef in het land en hielp de bevolking bij het herstellen van het land-
schap en het opnieuw planten van bomen.
Daarvoor stelde zij de 1,5 miljoen dukaten die zij als zakgeld kreeg, beschikbaar.
Maar het duurde nog vele jaren voor het landschap hersteld was.

Joost Hoedjes, Spotvogelstraat 11, 5672 GA 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

 

Extra concert Lenny 
Kuhr ‘Gekust door   
de eeuwigheid’
Het optreden in het Van Goghkerkje 
was snel uitverkocht. Daarom is een 
extra concert ingelast op 29 januari om 
15.00 uur. Kaarten zijn te reserveren 
via lenny@lennykuhr.com

Kersttraditie met NMK en Midòre
Twee evenementen met Het Nuenens Mannenkoor in H. Clemenskerk Nuenen 

Compliment voor de  
Nuenense Mantelzorgers
Op zaterdag 5 november werd er door de LEV in samenwerking met de werk-
groep mantelzorgondersteuning en de gemeente Nuenen de dag voor de 
Mantelzorgers georganiseerd. Op deze zeer geslaagde dag, werden er naast 
het 1e compliment door wethouder Caroline van Brakel nog zo’n 140 mantel-
zorgcomplimenten uitgereikt.

Naast de mogelijkheid om het zéér 
verdiende compliment op de dag van 
de Mantelzorg in Het Klooster op te 
halen is door de LEV aan de Nuenense 
mantelzorgers de gelegenheid gebo-
den om bij verhindering het compli-
ment alsnog op te halen bij het CMD 
waar ook het steunpunt Mantelzorg is 
gevestigd. Deze mogelijkheid was er 
tot 1 december. Omdat er daarnaast 
nog een flink aantal (zo’n kleine 200) 
mantelzorgers zijn die zelf niet in de 
gelegenheid zijn of waren om hiervan 
gebruik te maken is door de Vrijwillige 
Ouderen Adviseurs (VOA’S) aangebo-

den om bij deze mensen alsnog het 
mantelzorgcompliment thuis te gaan 
bezorgen. Dit gaat gebeuren in de pe-
riode van 9 t/m 19 december. Mochten 
de VOA’s de betreffende mantelzor-
gers niet thuis treffen dan zullen zij 
middels een brief laten weten dat ze 
aan de deur zijn geweest, waarna de 
mantelzorger alsnog contact kan op-
nemen met: Mevr. Ellen van Gils van 
het mantelzorgsteunpunt op het CMD 
aan de Berg, telefonisch bereikbaar op: 
040-2831675 of 06-41037639 of mai-
len naar: ellen.vangils@levgroep.nl

Naast het bezorgen van het mantel-
zorgcompliment zetten de 24 Vrijwil-
lige Ouderen Adviseurs, die zelf ook 
senior zijn, zich specifiek in voor AL-
LE Nuenense ouderen die hulpvragen 
hebben op allerlei gebieden van wo-
nen, welzijn en zorg. Zij doen dit ge-
heel KOSTELOOS. Door opleiding en 
ervaring, zijn zij van heel veel zaken op 
de hoogte en kunnen zij u adviseren en 
zo nodig door verwijzen naar de juiste 
mensen en instanties. Mocht blijken 
dat de hulpvraag betrekking heeft op 
het gebied van de WMO dan verwij-
zen zij u graag door naar één van de 3 
Cliëntondersteuners die hier in Nue-
nen ook op vrijwillige basis werkzaam 
zijn. Naast een luisterend oor zijn de 
VOA’s dus DE wegwijzer voor de Nue-
nense senioren. Wilt u met één van 
hen in contact komen, belt u dan ge-
rust met hun coördinator Dhr. Wil 
Walraven op 06-30711472. De Nue-
nense Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
wensen u bij voorbaat alvast hele fijne 
feestdagen !!

Op zondag 18 december vindt weer de 
traditionele Kerstsamenzang plaats in 
de H. Clemenskerk in Nuenen. Dit keer, 
zoals ook al eerder gedaan, georgani-
seerd door Het Nuenens Mannenkoor 
onder leiding van Paul Hotterbeekx en 
de Zanggroep Midòre onder leiding 
van Frans Lammerts. Samen met de 
zangers en zangeressen van deze be-
kende Nuenense koorgezelschappen 
kunt u in een sfeer van verbondenheid 
uw kerstperiode een mooi begin geven. 
Niet alleen zingen beide koren een aan-
tal voor de kerstsfeer toepasselijke lie-
deren maar vanzelfsprekend wordt ook 
u uitgenodigd om samen met hen een 
aantal bekende kerstliederen te zingen. 
Een evenement dat iedereen die het 

kerstgevoel een warm hart toe draagt 
niet mag missen. Aanvang: 16.00 uur, 
plaats: H. Clemenskerk, Park, Nuenen. 

Hoogmis van Kerstmis.
Zondag 25 december, eerste kerstdag 
is het traditie dat Het Nuenens Man-
nenkoor om 11.30 uur de zang ver-
zorgt tijdens de Hoogmis in de H. Cle-
menskerk. Ook daarvoor bent u van 
harte uitgenodigd. 
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Afname huwelijks    
gerelateerde behoefte door tijdsverloop
Uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Den Haag 
(ECLI:NL:GHDHA:2015:2294) volgt dat de huwelijks gerelateerde behoefte 
na verloop van tijd af kan nemen. In deze zaak zijn een man en een vrouw in 
1999 in het huwelijksbootje gestapt, waarna in 2014 hun huwelijk middels 
een echtscheiding is ontbonden. De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat de 
man partneralimentatie diende te betalen. De vrouw is tegen de hoogte van 
het alimentatiebedrag in hoger beroep gekomen.

Advocatuur

Bij haar beoordeling ging het hof uit 
van de navolgende omstandigheden. 
Partijen hebben elkaar leren kennen 
toen de vrouw 17 jaar oud was. Mo-
menteel is de vrouw 39 jaar en heeft 
zij gedurende het huwelijk nooit hoe-
ven werken. Tevens is zij laagopgeleid 
en beheerst zij de Nederlandse taal 

slecht. Gelet op het bovenstaande is 
het Gerechtshof Den Haag van me-
ning dat de vrouw thans niet in haar 
eigen levensonderhoud kan voorzien 
en dat zij zodoende behoefte heeft 
aan de verzochte bijdrage. Het hof 
vervolgt door te stellen dat dit echter 
niet wegneemt dat de vrouw op ter-
mijn in haar eigen levensonderhoud 
moet kunnen voorzien. Dit mede ge-
let op de begeleiding welke zij vanuit 
het UWV krijgt en het gegeven dat zij 
momenteel bezig is haar rijbewijs te 
verkrijgen.

Alles in overweging nemende acht 
het hof het redelijk om de vrouw een 
termijn te gunnen waarna zij in haar 
eigen levensonderhoud moet kun-
nen voorzien. Het hof stelt deze ter-
mijn in redelijkheid vast op twee jaar. 
Mede gezien het feit dat de huwelijks 
gerelateerde behoefte van de vrouw 
vanwege het tijdsverloop afneemt en 
zij derhalve niet langer kan vasthou-
den aan een dergelijke behoefte, acht 
het hof het redelijk om de behoefte 
van de vrouw vooralsnog gelijk te 
stellen aan het minimumloon. Na het 
verstrijken van een periode van twee 
jaar wordt het alimentatiebedrag op 
nihil gesteld. 

Heeft u vragen over voorgaand artikel 
of anderszins? Neemt u dan vrijblij-
vend contact op met Lamers Tiele-
mans Advocaten voor meer informa-
tie. Wij ondersteunen u graag. Stuur 
hiervoor een e-mail naar rob@lamers-
tielemans.nl of bel met 0499-748 000.

Kerstconcert Vocaal Ensemble 
Marcando in Nuenen en Waalre
Op zondag 11 december geeft het Vocaal Ensemble Marcando om 15.00 uur 
een kerstconcert in de Regenboog aan de Sportlaan in Nuenen. Toegang is vrij, 
met een vrijwillige bijdrage na afloop. In de concertcyclus van De Oude Willi-
brorduskerk aan de Oude Torenstraat in Waalre verzorgt Marcando hetzelfde 
kerstconcert op zondag 18 december, aanvang 15.00 uur, toegang € 7,-. 

Gevarieerd advents- en kerst-
programma
Het 25-koppige kamerkoor zingt ge-
varieerde advents- en kerstmuziek 
m.m.v. organist Kees Veldhoen uit 
Nuenen. Op het programma met de 
titel ‘O Magnum Mysterium’ staat 
sfeervol werk van o.a. Da Vittoria, 
Rutter, Lauridsen, Vaughan Williams 
en Hans Leenders. In Waalre brengt 
beiaardier Nan Los, voorafgaand aan 
het concert, de bezoekers in de stem-
ming met carillon-kerstklanken van-
uit de eeuwenoude toren van de kerk. 

Vocaal Ensemble Marcando
Vocaal Ensemble Marcando werd op-
gericht in 1990 door Theo van de 

Kerkhof, die het koor 7 jaar leidde. 
Daarna stond het koor 18 jaar onder 
leiding van Gerard van de Pas († fe-
bruari 2015). Sinds 2014 is Tom Su-
ters de vaste dirigent. De 25 leden zijn 
afkomstig uit de regio Nuenen-Hel-
mond-Eindhoven. Het koor voert 
klassieke muziek vaak uit in samen-
werking met andere kamerkoren en 
musici. Het ensemble treedt ook op 
in bekende concertcycli in de regio, 
zoals bij ‘Muziek aan de Markt’ in 
Bergeijk, ‘Lambertusconcerten’ in 
Helmond en in de Achelse Kluis. In 
het koor is momenteel ruimte voor 
een extra altstem. 

Voor meer info zie www.marcando.nl

Fractievoorzitter en commissielid van  
Nuenens Belang stappen over naar W70
Door Gerrit van Ginkel

Fractievoorzitter Joost Vereijken en commissielid Erik-Jan Post van Nuenens 
Belang maken per direct de overstap naar de fractie van W70. Met de toetre-
ding van Vereijken en Post tot W70, is de partij per heden met vijf zetels ver-
tegenwoordigd in de gemeenteraad van Nuenen c.a..

Vereijken: "Wij hebben geconstateerd, 
dat het als zogeheten  eenpitter  bijna 
ondoenlijk is om alle commissieverga-
deringen te volgen en de voorbereidin-
gen voor de raadsbesluiten goed te 
doen. We zijn allebei ZZP’er en dat 
vergt ook veel aandacht en tijd. In een 
politiek landschap van elf fracties op 
een totaal zetelaantal van negentien is 
het gewoon lastig om te opereren. 
Beide lokale partijen (N.B. en W70) 
vertonen echter zoveel raakvlakken, 
dat een krachtenbundeling - in het al-
gemeen belang van de bestuurbaar-
heid van onze gemeente - niets meer of 
minder dan een logische stap is. Als 
vanzelfsprekend zal het gedachtegoed 
van onze oude partij, Nuenens Belang, 
- onder andere aandacht voor lasten-
verlichting voor de inwoners en speci-
fieke aandacht voor senioren - ook 
binnen W70 van kracht blijven. Daar 

blijven de eerdere Nuenens Belang le-
den voor waken."
Post over de situatie: "De overstap naar 
W70 is voor mij een volstrekt logische, 
want sinds negen maanden maken we 
niet alleen deel uit van de coalitie, we 
fractioneren al die maanden ook al 
naar volle tevredenheid mee met de 
fractie van W70. En die samenwerking 
is ons meer dan uitstekend bevallen. 
Een mooi moment dus om onze sa-
menwerking met W70 officieel te be-
krachtigen en tegelijkertijd een iets ste-
viger politieke lokale vuist te maken."

Ook de fractievoorzitter van W70 
-  Ralf M.M. Stultiëns -  reageert ver-
heugd op de recente politieke kruisbe-
stuiving: "Nu de gesprekken zijn afge-
rond, heten wij Joost en Erik-Jan van 
harte welkom bij W70. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat de krachtenbundeling 

Nieuwe samenstelling fractie W70 vlnr: Erik-Jan Post, Joost Vereijken, Peter van Leeuwen, Toos 
van de Ven, John Geven, Martien Janssen, Patrick Swinkels en Ralf Stultiëns. (foto John Geven)

De hoofdrolspelers bij de overstap vlnr: 
Jacques Leemans, voorzitter van Nuenens 
Belang, Ralf Stultiëns, fractievoorzitter 
W70 en Joost Vereijken ex fractievoorzitter 
Nuenens Belang.

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

Multifocale bril
met onzichtbaar leesgedeelte

Compleet

Compleet

Geldig t/m 10 dec. 2016 
met actiescode 711148

Geldig t/m 10 dec. 2016 
met actiescode 592405

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

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

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

€45

€95

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!

EYELOVE BRILLEN NUENEN: 175 MONTUREN
BIJ DA DROGISTERIJ NOORDVELD

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

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 14 dec. en zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP.
Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

diverse 
Lancôme 

mascara's
uitgezonderd "grandiose"

van 3325

voor 1995

Alle lichaams- en huid-
verzorgingsproducten

van Lancôme en 
Biotherm 25% directe

kassakorting
25%
korting*
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Sinterklaas doet de ‘dab’   
op de Dassenburcht
Vol verwachting stonden de kinderen van basisschool De Dassenburcht op 
het schoolplein te wachten. Wachten op Sinterklaas en zijn Pieten die onze 
basisschool kwamen bezoeken. Het wachten duurde niet lang, want al snel 
kwam er een rode motor met zijspan aan met daarin de goedheiligman. Zijn 
drie Pieten volgden op snelle spacescooters. Welkom Sinterklaasje, kom 
maar snel binnen!

Thema Schôn Vrouwkes Avond:

Bruisende Brabo babes
Het thema van de Schôn Vrouwkes Avond 2017 is ‘Bruisende Brabo Babes’ en 
niet Brabantse Brabo Babes, zoals eerder naar buiten werd gebracht. Het wordt 
de 33ste keer dat deze avond wordt georganiseerd, een carnavalsjubileum dus.

In de aula trakteerden de leerlingen 
van de onderbouw de Sint op prachti-
ge optredens, gadegeslagen door vele 
ouders en kleine broertjes en zusjes. Er 
werd gezongen, gedanst, en ook Sin-
terklaas deed een duit in het zakje: hij 
leerde de kinderen de ‘dab’ (zie foto) en 
danste de Zwartepietenstijl. Daarnaast 
maakte de Sint regelmatig selfies met 
zijn selfiestick. Een hippe Sint hoor!
Alle tien de groepen van De Dassen-
burcht werden hierna vereerd met een 
bezoekje. Zo konden de leerlingen, ge-
tooid met prachtige -zelfgeknutselde- 
mutsen hun tekeningen aan Sinter-
klaas geven, nog een liedje zingen, of 
gewoon even kletsen met de goedhei-
ligman. Op de vraag van de Sint welke 
woorden er op elkaar rijmen, kwam 
een wel heel schattig antwoord van 
een kleutertje dat zijn hand opstak: “Ik 
vind jou lief!”.
In de bovenbouw bracht de Sint flits-
bezoekjes tussen de surprises door. Hij 
kreeg de leerlingen op zijn hand door 
de ‘dab’ met de jongens te doen en met 
de meiden de ‘mannequin-challenge’ 
aan te gaan, waarbij een filmpje wordt 
gemaakt terwijl iedereen stilstaat in 
rare posities.
Het was een heerlijk ochtendje, be-
dankt Sinterklaas voor het bezoekje 
aan De Dassenburcht, en graag tot vol-
gend jaar!

Romeinen in Nuenen?
Op 17 december zijn er in de omge-
ving van dorpsboerderij Weverkeshof 
Romeinse soldaten, die tegen betaling 
van wat tolgeld mee op zoek gaan naar 
het licht. Inschrijven kan bij de ambte-
naren van de gemeente Bethlehem. In 
de duisternis van deze winteravond 
branden overal de vuren, een spannen-
de tocht onder leiding van een gids. 
Zal er plaats zijn in de volle herberg? 
Zijn de schapen in het veld? De tocht 
zal eindigen in een warme stal, waar 
het Kerstkind in het stro kan worden 
bewonderd. In de herberg is er koffie 
of glühwein.

Het Levend Kerstverhaal wordt ge-
speeld tussen 17.00 en 20.00 uur, dan 
start de laatste rondgang. Ook voor 
kinderen.
Dorpsboerderij De Weverkeshof, Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5. Denk aan het 
correct parkeren (niet aan de kant van 
de vijver). Zie ook 
www.levendkerstverhaal.nl

Dansje voor de Sint
Het is vrijdag 2 december op de Sint Jozefschool in Nederwetten
En alle leerlingen zijn in de pauze heel erg goed op aan het letten
Vandaag verwachten ze de Sint op bezoek
Maar hé, hij komt vandaag uit een hele andere hoek.
Samen zingen ze voor de Sint een heel mooi Sinterklaaslied
En als dank krijgen alle leerlingen pepernoten van de Piet
Als eerste gaat de Sint op bezoek bij groep 1,2 en 3
Alle kinderen zijn erg blij en willen wel bij de Sint op de knie
In de klas krijgen ze veel pepernoten om samen te delen
Hiermee gaan ze het pepernotenspel spelen.
Het spel wordt hoe langer hoe gekker
Gelukkig zijn de pepernoten na afloop wel heel erg lekker
De kinderen maken nog een leuk dansje voor de Sint
Het is vooral het dansje van de juffen dat hij erg leuk vindt.
In groep 5 en 6 gaan de kinderen cadeautjes aan elkaar doorgeven
Ook met het grote memoryspel ziet hij ze veel pret beleven.
Omdat de Sint het in groep 7 en 8 zo’n rommeltje vindt
Moet de juf voor straf twee liedjes zingen van de sint.
De Piet zorgde voor heerlijke schuimpjes en pepernoten 
Alle leerlingen hebben van de Sinterklaas viering dan ook erg genoten
Wij bedanken de organisatie, Sint en de Pieten met hun pakketten
We zien ze heel graag volgend jaar weer in Nederwetten!

Pepernoten en beschuit met 
muisjes op Heuvelrijk Gerwen
Het was een spannende week voor de kinderen van brede school Heuvelrijk. 
De pieten Pedronella en Carlos verwachtten een kindje. Vorig jaar trouwden 
de twee pieten, nota bene op de school. Dus het mag niet verbazen dat de 
schoolkinderen volop betrokken waren bij de aanstaande geboorte van het 
kleine pietje. En ja hoor, onlangs kwam dan het bericht: het was een pieten-
jongetje. Deze week ontwierpen de kinderen dan ook geboortekaartjes, in 
afwachting van het schoolbezoek van de Sint, de pieten en in het bijzonder 
het baby-pietje. 

Op 5 december was het dan zover. 
’sOchtends hadden de kinderen, van 
klein tot groot, nog allerlei spellen en 
workshops, die met de kleine te maken 
hadden: rompertjes versieren, wed-
strijden poppenluiers verschonen, 
rammelaars maken en nog veel meer. 
En omdat het ook ‘gewoon’ 5 decem-
ber was, waren er de hele dag pieten 
die meededen met pietengym en lek-
kere wafels versieren. 
’s Middags kwamen ze dan aan. In een 
auto met caravan, omgedoopt tot kin-
dernachtverblijf ‘De pepernoot’. Sin-
terklaas stapte uit, en ja hoor, daar 
kwamen Pedronella en Carlos, met het 
kleine pietje in hun armen. Op het po-
dium in de zaal stond een wiegje klaar 
tussen de Sint en de pietenouders. Al-
lereerst maakte Sinterklaas de naam 
van het kleine pietje bekend: Diego. En 

toen kon het feest van start gaan, met 
dans- en muziekoptredens van de 
schoolkinderen. Aan het eind liep zelfs 
Sinterklaas mee in de polonaise op de 
nieuwe Sinterklaasklassieker ‘Sinter-
klaas die heeft een hele grote boot”’ 
Want een feestje bouwen, dat kunnen 
ze in Gerwen. 

Het Sintbezoek in een beeld gevangen: 
Sint, de kinderen en pietje Diego

Een nieuwe school voor De Mijlpaal
De eerste stappen naar de nieuwe school voor Jenaplanschool De Mijlpaal 
zijn gezet. Afgelopen donderdag bracht het schoolteam van De Mijlpaal een 
toast uit op de start van het nieuwbouwtraject voor haar school.

Op een prachtige locatie in Nuenen 
West bouwt schoolbestuur PlatOO een 
nieuwe basisschool. PlatOO heeft de 
afgelopen jaren meerdere basisscholen 
gebouwd en zoekt daarbij steeds naar 
meerwaarde als samenwerking en in-
teractie met de schoolomgeving. Zo 
ook nu in Nuenen voor de basisschool 
in de uitbreidingswijk West.
Frans Benjamins en Joost Verbeek van 
Architectenbureau|en|en staan garant 
voor een spraakmakend ontwerp. Rob 
Lindhout van Puur Sang Interieurbou-
wers legt de verbinding tussen gebouw, 
onderwijs en inrichting.
Het schoolconcept Jenaplan wordt 
door het team van De Mijlpaal opti-

maal vorm gegeven en is een aanvul-
ling op het bestaande onderwijsaan-
bod in Nuenen.
In augustus 2018 wordt het nieuwe 
schoolgebouw in gebruik genomen. 
Heeft u belangstelling voor deze 
school of wilt u meer weten over het 
jenaplanonderwijs, dan vindt u infor-
matie op www.obsdemijlpaal.nl 
Voor een persoonlijk gesprek en/of 
rondleiding wordt u uitgenodigd om 
een afspraak te maken met Marianne 
Boschman, de directeur van de school, 
info@obsdemijlpaal.nl of tel. 040-
2952279.
Jenaplanschool De Mijlpaal, een 
school waar je leert samenleven!

Pietenfeest   
bij scouting  
Rudyard Kipling
De pieten zijn ook dit jaar scouting Ru-
dyard Kipling niet vergeten. De hele 
zaterdag waren er Pieten te gast bij de 
blokhut. Samen met onder andere de 
Bevers werden er pepernoten gebak-
ken en werden er diverse spelletjes ge-
daan. De grotere scouts hadden met 
elkaar al leuke surprise avonden ge-
houden. Het was een fantastische dag 
waarbij zowel binnen als buiten heer-
lijk met de Pieten kon worden ge-
speeld. We hopen dat ook volgend jaar 
de Pieten weer een bezoek brengen aan 
de blokhut. Tot volgend jaar! Wil je ook 
lekker komen meespelen op zaterdag? 
Kijk dan op www.rudyardkipling.nl

Dwèrsklippelgat achter de schermen
De decembermaand is begonnen. De maand van Sinterklaas en de kerst-
man. De dagen van gezelligheid, samenzijn en het gemis van onze dierba-
ren. Daarmee is carnaval terecht even letterlijk naar de achtergrond verdre-
ven. En juist op die achtergrond wordt nu hard gewerkt aan de komende 
carnaval.

Social Media
Velen lezen de krant, maar niet ieder-
een. Daarom krijgt Social Media een 
belangrijkere rol binnen Dwèrsklip-
pelgat dan het ooit gehad heeft. 
‘Dwèrsklippels’ is de hoofdpagina op 
FaceBook. Door deze te ‘Liken’ blijf je 
op de hoogte van alles. Er worden re-
gelmatig filmpjes en foto’s geplaatst en 
al het nieuws omtrent evenementen en 
kaartverkoop. De afgelopen 2 weken is 
het aantal volgers gegroeid van 570 
naar 799 en zijn we in bereik gegroeid 
van 2800 naar ruim 6000 mensen. Het 
geeft aan wat de potentie is van carna-
val binnen Nuenen als we hiermee 
doorgaan. Volg ons verder op Twitter 
en Instagram. Uiteraard is er ook de 
website www.dwersklippels.nl
 
Kaartverkoop TienerTenT
De TienerTenT heeft een eigen Face-
Book pagina. Dat is logisch omdat zij 
een geheel eigen doelgroep hebben, af-
komstig uit meerdere Gemeentes. 
‘Like’ op FaceBook ‘TienerTenT Nue-
nen’ als je op de hoogte wilt blijven en 
eveneens leuke filmpjes wilt zien. Be-
langrijk om te weten is, dat de kaart-
verkoop op 10 december gaat begin-
nen. Ervaring leert dat deze kaarten 
snel zijn uitverkocht. Bestellen kan op 
www.dwersklippels.nl/tienertent. 

Kaartverkoop andere evenementen 
Tevens start binnenkort de kaartver-
koop voor leden van De Dwèrsklippels 
voor de Pronkzittingen, Seniorencar-
naval, Concert Carnavalesk en de 

 
 
LET OP: BEVAT AFBEELDING 
 
 
Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!	  
	  
Op	  19	  oktober	  heeft	  carnavalsvereniging	  De	  Dwèrsklippels	  op	  haar	  ledenvergadering	  een	  nieuw	  bestuur	  
gekozen.	  Met	  als	  plan	  de	  carnaval	  in	  Nuenen	  voor	  iedereen	  attractiever,	  dynamischer	  en	  eigentijdser	  te	  
maken:	  Carnaval	  2punt0.	  In	  een	  wekelijkse	  column	  houden	  we	  jullie	  op	  de	  hoogte	  van	  alle	  ontwikkelingen,	  
activiteiten,	  nieuwtjes	  en	  leuke	  weetjes.	  
	  
In	  1958	  had	  Nuenen	  zijn	  eerste	  Prins	  Carnaval,	  te	  weten	  Wim	  d’n	  Uste,	  alias	  Wim	  van	  Stekelenborg.	  Later	  
dat	  jaar,	  op	  11-‐9-‐1958,	  is	  de	  carnavalsvereniging	  in	  Nuenen	  opgericht.	  Met	  als	  doel	  het	  in	  standhouden	  en	  
bevorderen	  van	  de	  carnavalsactiviteiten	  voor	  de	  gehele	  Nuenense	  gemeenschap.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  
binnen	  de	  vereniging	  meer	  dan	  200	  leden	  actief	  om	  alle	  activiteiten	  goed	  te	  laten	  verlopen.	  Dat	  is	  
gigantisch	  en	  daarvoor	  zijn	  wij	  hen	  zéér	  dankbaar.	  Met	  een	  begroting	  van	  boven	  de	  100.000	  EUR	  laten	  we	  
zien	  één	  van	  de	  meest	  toonaangevende	  carnavalsverenigingen	  in	  de	  regio	  te	  zijn.	  We	  zien	  echter	  ook	  dat	  
tijden	  en	  behoeftes	  veranderen.	  Daar	  gaan	  we	  meer	  op	  inspelen.	  
	  
Onze	  slogan	  is	  vanaf	  nu	  ‘Eén	  groot	  feest	  waar	  iedereen	  bij	  wil	  zijn!’.	  Dit	  zal	  centraal	  staan	  bij	  alle	  
beslissingen	  die	  er	  vanaf	  nu	  genomen	  gaan	  worden.	  Onze	  hoofdtaak	  is	  het	  faciliteren	  van	  zoveel	  mogelijk	  
dingen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  carnaval.	  We	  gaan	  vernieuwen	  waar	  dat	  een	  verbetering	  is	  en	  zullen	  u	  meer	  
gaan	  informeren	  over	  alle	  activiteiten.	  Veranderen	  betekent	  echter	  niet	  dat	  het	  in	  het	  verleden	  niet	  goed	  
gebeurde.	  Integendeel.	  Er	  heerst	  veel	  respect	  en	  waardering	  voor	  iedereen	  die	  tot	  hier	  zijn	  steentje	  heeft	  
bijgedragen.	  De	  huidige	  tijdsgeest	  vraagt	  echter	  om	  aanpassingen	  en	  wij	  willen	  als	  carnavalsvereniging	  
graag	  onze	  regionale	  voortrekkersrol	  daarin	  waarmaken.	  
Carnaval	  is	  meer	  dan	  alleen	  een	  feest.	  Sinds	  oudsher	  zorgt	  dit	  rituele	  feest	  voor	  verbroedering	  en	  speelt	  dit	  
sociaal	  gezien	  een	  enorme	  belangrijke	  rol	  in	  onze	  gemeenschap.	  Over	  de	  oorsprong	  hiervan	  kom	  ik	  in	  1	  van	  
mijn	  volgende	  columns	  terug.	  	  
	  
Ook	  de	  gemeente,	  in	  de	  personen	  van	  burgervader	  Maarten	  Houden	  en	  wethouder	  Joep	  Pernot,	  laten	  tot	  
nu	  toe	  zien	  volop	  met	  ons	  mee	  te	  denken	  hoe	  we	  sámen	  tot	  verbeteringen	  kunnen	  komen.	  En	  dat	  woordje	  
‘sámen’	  is	  van	  groot	  belang.	  Of	  u	  nu	  verenigingslid	  bent	  of	  niet,	  jong	  of	  oud,	  ook	  uw	  tips	  en	  ideeën	  horen	  
we	  graag:	  secretaris.dwersklippels@upcmail.nl	  
Ook	  als	  u	  graag	  een	  actieve	  rol	  zou	  willen	  vervullen	  of	  een	  nieuwe	  activiteit	  wilt	  organiseren,	  roepen	  wij	  u	  
op	  zich	  bij	  ons	  te	  melden.	  Sámen	  gaat	  het	  ons	  lukken!	  	  
	  
Tot	  op	  het	  volgende	  feest,	  in	  de	  volgende	  column	  of	  op	  social	  media.	  
	  
Ron	  van	  der	  Voort	  	  
voorzitter	  CV	  De	  Dwèrsklippels	  

2punt0 Brunch. Leden 
krijgen voorrang. U 
kunt echter nog wel lid 
worden. Daarover in de volgen-
de column meer informatie. 

Receptie Dwèrsklippels 8 januari
Noteer vast 8 januari in jullie agenda. In 
de middag en vroege avond zal dan de 
receptie plaatsvinden van Vrouwe Jura 
en haar gevolg, evenals van het Jeugd-
PrinsenTrio van De Dwèrsklippels. Ie-
dereen is daar van harte welkom. Om te 
feliciteren, om een onderscheiding te 
ontvangen van de hoogheden, om ge-
zellig bij te kletsen, om samen te eten, 
enz. De Senaat onder leiding van Pieter 
van Wijk is reeds druk doende dit eve-
nement te organiseren. Deze keer zul-
len er een aantal dingen in de program-
mering wijzigen, zodat we de wachttijd 
voor particulieren proberen te verkor-
ten als zij het podium willen betreden 
om onderscheiden te worden. Ook 
hierover in de volgende column meer.

Uitreiking Witvoeter
Voorafgaand aan de receptie, organi-
seren de OudPrinsen de uitreiking van 
de Witvoeter. Een onderscheiding 
voor iemand die succesvol is door po-
sitieve Dwèrsheid. In het bijzijn van de 
burgemeester vindt dit plaats in het 
park op 8 januari rond 13.00 uur. Leuk 
om eens te komen kijken en luisteren.

Bestuur CV De Dwèrsklippels

Doneer-actie   
AH Parkstraat
Vanaf 19 november heeft de emballage-
bon-doneer-actie bij Albert Heijn 
(Parkstraat) in het teken gestaan van de 
Ziekte van Huntington. Deze actie heeft 
het ‘geweldige’ bedrag van € 194,15 op-
geleverd! Adrie Somer en Ingrid Peels 
willen iedereen bedanken voor het 
schenken van hun bonnen ten behoeve 
van het Campagneteam Huntington. 
Op naar de 4 miljoen! Tevens dank aan 
het adres van de heer Bart Swinkels (fili-
aalmanager) voor zijn enthousiaste me-
dewerking.

Nederwetten  
rond kerst
Wilt u een gezellige middag met to-
neel, muziek en zang, om te luisteren 
en om mee te zingen? Wij brengen een 
gevarieerd programma van toneel en 
liedjes, om te luisteren, mee te zingen 
en enkele kerstjuweeltjes. 
De toneelgroep ‘De Kersenplukkers’ 
uit Mierlo speelt de klucht ‘Tante Bel-
la’s Beautysalon’, vol met absurde situa-
ties en een waterval aan grappen. U 
zult ervan genieten.
Na de pauze gaan we verder met zang 
en muziek door Louis Staals. Hij 
brengt een gevarieerd liedjesprogram-
ma, waarbij ook u mee kunt doen. We 
sluiten af met een kerstmedley. 
Daarna is er nog voldoende tijd om na 
te praten en gezellig te borrelen. 
Kom op donderdag 15 december a.s. 
naar het Dorpshuis De Koppelaar in 
Nederwetten. De zaal is open vanaf 
13.30 uur en de uitvoering begint om 
14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Tus-
sendoor is er een pauze.
De toegang is € 2,50 incl. kopje koffie 
of thee met wat kerstlekkers. Kunnen 
we ook op u rekenen? Iedereen is van 
harte welkom. Graag tot dan.
Aanmelden en kaartverkoop bij Maria 
Renders, Hoekstraat 33a te Nederwet-
ten. Tel. 040-283 6551.
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Zanggroep New 
Balance verzorgt 
een ‘Winterconcert’
Tijdens de laatste repetities zet Peter 
van Raak, de dirigent van ‘New Balan-
ce’, de puntjes op de i. In aanloop naar 
de feestdagen zal zanggroep New Ba-
lance wederom een ‘Winterconcert in 
Kerstsfeer’ verzorgen op dinsdagavond 
20 december. Het wordt een gevarieerd 
concert, waarbij niet alleen kerstliede-
ren, maar ook mooie ballads de revue 
passeren. Solisten uit eigen gelederen 
zullen u tijdens dit Winterconcert ver-
rassen. Het koor hoopt u zo in de kerst-
sfeer te brengen. De toegang is gratis 
en na afloop is er nog een gezellig sa-
menzijn, en de mogelijkheid tot het 
nuttigen van een drankje. De dames 
van het koor zorgen voor een hapje. 
Een vrijwillige bijdrage bij het verlaten 
van de kerk wordt zeer op prijs gesteld. 
Als het concert net zo’n groot succes 
wordt als vorig jaar, dan belooft het een 
fantastische avond te worden. Het con-
cert vindt plaats in de Regenboogkerk, 
begint om 19.30 uur en duurt, inclusief 
een pauze tot ongeveer 22.00 uur. U 
bent van harte welkom!

Brassband viert feest met klinkend resultaat

Concours en jubilarissen vormen 
hoogtepunten bij De Vooruitgang
In vele opzichten was afgelopen weekend een kroon op het werk van brass-
band De Vooruitgang en zijn dirigent Jan Koolen. Zonder op het resultaat 
vooruit te lopen was de jaarlijkse feestavond georganiseerd op de avond na 
het muziekconcours in de Schalm te Veldhoven. Het gerenoveerde repetitie-
lokaal 'de Notendop' was voor die gelegenheid omgetoverd tot feestlocatie. 
De planning van dat feest was dus geen bluf, maar typerend voor de Nue-
nense brassband, waar gezelligheid, muzikaliteit en waardering van pu-
bliek prevaleren boven resultaat en waardering van de deskundige jury. 
Eerder die dag trad de brassband op in de derde divisie. 

In afwachting van de uitslag was er za-
terdagavond eerst aandacht voor muzi-
kanten die zich al vele jaren verdienste-
lijk maken voor de vereniging. Vier 
trouwe leden, sterkhouders van de 
vereniging, werden in de bloemetjes ge-
zet, voor samen 125 jaar lidmaatschap. 
Joost Hanenberg speelt 25 jaar cornet 
in de brassband, van leerling tot en met 
het concours van afgelopen zaterdag en 
hopelijk nog vele jaren met dezelfde 
muzikale inzet bij het ‘hoge register’ 
van het orkest. Iedere maandagavond 
tijdens de repetities en tijdens de vele 
uitvoeringen van de vereniging op 
straat en op het podium is Joost de af-
gelopen jaren present geweest. Joost 
Sluijter is muzikant van dezelfde gene-
ratie en speelt verreweg het grootste 
deel van zijn muzikale carrière solo-
hoorn, dus in het ‘middenregister’ van 
de brassband. Secretaris Anja Schoen-
makers memoreerde in het bijzonder 
de bijdragen van Joost bij de organisatie 
van de bijzondere themaconcerten, zo-
als Brass at the Movies, Dancing with 
Brass en Brass around the World. Paul 
Messerschmidt heeft als slagwerker bij 
de brassband vooral furore gemaakt 
met het zogenaamde melodische werk. 
Op de marimba schitterde hij bijvoor-
beeld met het acrobatische en bekende 
Czardas. Maar Paul is niet alleen op de 
maandagavonden actief achterin het 
orkest. Op donderdag leidt hij al jaren 
de gevorderde groep slagwerkers. Met 
de 25-jarige ervaring van Paul op de 
verschillende slagwerkinstrumenten 
groeit hij uit tot de drijvende kracht 
achter de slagwerkgroep. Alledrie de le-
den ontvingen de ingelijste oorkonde 
met foto en de bijbehorende bloemen 
voor de partners. Als 'lest best' viel de 
eer te beurt aan Willie van der Velden. 
Maar liefst ruim 50 jaar geleden kwam 
hij als jonge telg uit de muzikale familie 
als vanzelfsprekend in aanraking met 
-toen nog- fanfare De Vooruitgang. 
Willie heeft letterlijk alle hoeken van de 
brassband gezien. Na vele jaren bugel 
en vooral es-cornet gespeeld te hebben 
in het hoogste register kwam hij on-
langs met de es-bas opnieuw het orkest 
versterken. Bij de herdenking van de 
bevrijding en de taptoe hebben velen 

het taptoesignaal 'taps' horen spelen, 
waarschijnlijk niet wetende dat het 
Willie was die de enorm lastige taak af-
wisselde met zijn rol als muzikant bij de 
brassband. 

En toen de uitslag van de wedstrijd, het 
bondsconcours in Veldhoven… Vooraf 
was bij de leden de ‘eindbestemming’ 
bestempeld als ondergeschikt aan de 
‘reis’. Het ging om plezier en muzikali-
teit. De hele voorbereiding was inder-
daad interessant en aangenaam. Maar 
toch was er volop spanning bij de aan-
wezige leden en hun aanhang. Het op-
treden in de Schalm was goed, maar 
was het goed genoeg voor een rapport-
cijfer van meer dan acht gemiddeld, 
dus een eerste prijs? Twijfel was er ook 
omdat het altijd de vraag is hoezeer de 
jury de extra muzikale kwaliteiten be-
oordeelt die nodig zijn bij een brass-
band en of de klank van een brassband 
op waarde geschat wordt. Het orkest 
had het zichzelf ook niet eenvoudig ge-
maakt door de keuze van de muziek-
stukken Arkensas en Willow Pattern. 
De brassband had vol overgave gepro-
beerd de muzikale verbeelding van de 
staat Arkansas te interpreteren en uit 
te voeren. Die compositie van Jacob de 
Haan over 'the natural State' Arkansas, 
'land of Opportunity' was niet zomaar 
een volksmelodie, maar een suite waar 
die melodie in terugkomt, fragmenta-
risch, als ballad maar ook in variaties 

en jazzritmes. De componist Philip 
Harper noemde zijn werk Willow Pat-
tern zelfs een mini-opera, ontleend aan 
afbeeldingen op Chinees porselein. 
Had de brassband bij dat tweede werk 
een goede muzikale invulling gegeven 
aan de verschillende scenes bij die on-
mogelijke liefde tussen de prinses en de 
bediende, de intriges, achtervolgingen, 
duels en liefdevollere momenten? 

Live vanuit de Schalm kwam op 21 uur 
het 'verlossende' telefoontje. Brassband 
de Vooruitgang uit Nuenen haalde een 
prachtige eerste prijs met 81,8 punten! 
De jury was vooral lovend over de ex-
pressie en de klank van het orkest. En 
vooral dát doet brassbandmuzikanten 
goed! Het geraffineerde spel van solis-
ten werd ook extra gewaardeerd. Met 
hier en daar een onzekerheid in rit-
misch en technisch opzicht waren er ge-
lukkig treffende opmerkingen waar de 
band iets mee kan. In dit ‘zeer verdien-
stelijke optreden’ werden de muzikali-
teit en programmakeuze door de jury 
geroemd. Dit mooie resultaat is niet in 
de laatste plaats ‘loon naar werken’ voor 
dirigent Jan Koolen. Hij heeft zijn nek 
uitgestoken door vanuit de voor hem 
bekende en ‘veilige’ wereld van harmo-
nie en fanfare in de bijzondere brass-
bandwereld te stappen. Daar heeft hij 
op aimabele en overtuigende wijze de 
brassband de gewenste muzikale stap-
pen helpen zetten. In de aanloop heb-
ben de dertig koperblazers zich geen se-
conde verveeld! En dit 'project', zoals 
Jan dat noemt, is gelukkig nog niet ten 
einde. Komend jaar hoopt de brassband 
meer mensen in Nuenen en omstreken 
te raken met de bijzondere koperklank. 
Dat doet het orkest graag, vaak en op 
verschillende locaties, ook bij het altaar 
van de kerk, voor de kiosk van het Park, 
op het podium van Het Klooster en bij 
bevriende muziekkorpsen in de regio. 
Tot ziens, tot horens!

Woordkunst-cabaret in Ons Tejater
Zaterdag 10 december gaat Wim Daniels ‘Associeren’ in het Dorpshuis in 
Lieshout. Met zijn woordkunst-cabaret is hij een andere weg ingeslagen. 
Wim is vooral bekend van zijn columns bij Spijkers met Koppen, zijn talloze 
boeken en zijn taalbeschouwingen bij Pauw (en Witteman). Maar hij heeft 
nu een eigen cabaretprogramma en is daarmee ook te zien in theaters bui-
ten Brabant. 

Met zijn razendsnelle programma vol 
scherpe taalanalyses; droge, maar al-
tijd goedmoedige humor en speelse 
gedachtenkronkels weet hij in het hele 
land mensen te boeien.

U moet het zien om te weten wat hij 
allemaal met taal kan doen. U zult la-
chen en glimlachend na afloop de zaal 
verlaten. 

Ons Tejater heeft de laatste jaren een 
naam opgebouwd. Met de mooie zaal 
in het Dorpshuis, de sfeer en de goede 
artiesten komen steeds meer mensen 
graag naar Lieshout, om een optreden 
mee te maken. Met Wim Daniels be-
vestigt Ons Tejater dat beeld: u mag 
niet te lang aarzelen om te reserveren, 
want het loopt al storm. Reserveer op 
www.vierbinden.nl/onstejater 

Telefonisch reserveren kan ook op 
maandag t/m donderdag na 13.00 uur 
en op vrijdag na 18.00 uur op 0499-
422878. Zaterdag 10 december, aan-
vang 20.30 uur, entree € 17,50, inclu-
sief een consumptie. Dorpshuis Lies-
hout, Grotenhof 2, 5737 CB Lieshout.

Woordkunst-cabaret met Wim Daniëls

Wereldmuziekkoor Keskedee
Op zondag 11 december vanaf twee uur organiseert het wereldmuziekkoor 
Keskedee een open middag in de nieuwe Clemenskerk in Gerwen. 

Het koor bestaat dit jaar 20 jaar en 
viert dat in het thema verbinding. Die 
verbinding vinden we natuurlijk als 
koorleden zingend met elkaar en in de 
wereldmuziek die - hoewel ze zo uit-
eenlopend is in ritme, klanken en taal 
- toch ons verbindt. Maar we zoeken 
die verbinding ook met de bevolking in 
Nuenen c.a. Nuenenaren die hier ge-
boren zijn of juist niet. 

Speciaal de laatste groep nodigen wij 
uit. Op genoemde zondagmiddag wil-
len wij in een ‘open middag’ de gele-
genheid bieden om elkaar te ontmoe-
ten en desgewenst iets voor te dragen: 
een lied, een dans een gedicht of mu-
ziekstuk. Wij zorgen voor koffie, thee, 
limonade en zang: de toegang en con-
sumpties zijn gratis. 
Namens Keskedee: Arnold Maas

Park achter gemeentehuis heet 
Baron van Hardenbroekpark 
Het park achter het gemeentehuis heet voortaan Baron van Hardenbroek-
park. In aanwezigheid van het bestuur van de stichting GGD Baron van Har-
denbroek van de Kleine Lindt, onthulde locoburgemeester Martien Jansen 
vorige week vrijdag het naambord Baron van Hardenbroekpark.

Burgemeester en wethouders namen 
in juni het besluit tot deze naamgeving 
op aangeven van de commissie Straat-
naamgeving. Het park is genoemd 
naar Duco Lodewijk Willem baron van 
Hardenbroek van de Kleine Lindt 
(1889-1940) die stamt uit één van de 
oudste adellijke geslachten van Neder-
land. Hij gaf in 1930 de opdracht tot de 
bouw van buitenplaats Den Bergh. De-
ze villa is vanaf 1953 het gemeentehuis 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Het tegenwoordige plantsoen maakte 
eerder deel uit van het tuincomplex 
van Van Hardenbroek.

Baron van Hardenbroek begon in 1911 
als 21-jarige een houthandel in Eind-
hoven. Hij trouwde met Maria Corne-
lia Susanna barones van Hardenbroek 
van Ammerstol. Zij behoorde tot een 
andere tak van het uitgebreide geslacht 
Van Hardenbroek. De baron was korte 
tijd lid van de gemeenteraad van Nue-
nen c.a. Zijn vrouw Mies was ook eni-
ge tijd raadslid, na Lies de Kruijff het 
tweede vrouwelijke raadslid van Nue-
nen c.a. Uit dit huwelijk werden drie 
kinderen geboren: Arnoud Duco, Lou-
ise Elisabeth en Gualtherus Gijsbert 
Duco. Baron van Hardenbroek veron-
gelukte in 1940 op een spoorwegover-
gang bij Liempde.
Zijn zoon Gualtherus Gijsbert Duco 
overleed in 1999 nadat hij een paar jaar 

eerder zijn bezit had ondergebracht in 
een stichting. Voorzitter jhr. De Beau-
fort zei verheugd te zijn met het besluit 
van het college omdat hierdoor de naam 
Van Hardenbroek van de Kleine Lindt 
kan blijven voortbestaan. De stichting 
heeft in samenwerking met heemkun-
dekring De Drijehornick een informa-
tiezuil voor het park geschonken.

Jhr. De Beaufort (links) en locoburgemeester Jansen (rechts) onthullen de informatiezuil 
over de naamgever van het Baron van Hardenbroekpark (foto: Herman Bulle)

Gemeentewerkers Johan Jonker en Michiel 
Reijerkerk bezig met het plaatsen van het 
naambord (foto: Roland van Pareren)
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Kerst in    
Café Ons Dorp
Kerstavond verandert Café Ons Dorp in 
een heuse pianobar. Onder de noemer 
X-Mas Sing a Long zal de Feestpianist 
Tim van de Laar zorgen voor muzikaal 
vuurwerk vanachter zijn piano. Ieder-
een kan verzoekjes aanvragen en desge-
wenst mag er natuurlijk volop worden 
meegezongen. In combinatie met de DJ 
kan er volop gedanst en gefeest worden 
en zal deze avond een prima begin zijn 
voor een vrolijke kerst. Open vanaf 
20.00 uur en de toegang is gratis.  Eerste 
Kerstdag is gezellig borrelen in Café 
Ons Dorp, niet omdat het moet maar 
gewoon omdat het kan. Of u nu de ‘ver-
plichtingen’ wilt ontlopen of juist met 
familie en/of vrienden de kerst in Ons 
Dorp wilt vieren, u bent van harte wel-
kom vanaf 20.00 uur  Tweede Kerstdag 
staat DJ-Aro en DJ Tinuz in navolging 
van vorig jaar weer achter de muzikale 
knoppen. Was het toen enkel muziek 
uit de jaren negentig, ditmaal trekken 
zij het wat breder. Met als titel ‘Proud 
2B Vout X-Masparty’ zullen alle ‘foute’ 
nummers van toen en nu langs ko-
men. Gezellig meezingen en dansen op 
al je guilty pleassures, dus trek die foute 
kersttrui maar uit de kast. De meest 
foute kersttrui/pak wordt beloond met 
een ludieke prijs. Open vanaf 20.00 uur 
en de toegang is gratis.
Oud op Nieuw Samen feestend het nieu-
we jaar in, dat kan bij Café Ons Dorp. 
Net als voorgaande jaren zal DJ Mikel 
zorgen voor een knallende Sylvesterpar-
ty. Toegang is gratis maar de minimum-
leeftijd is 18 jaar, dus zorg dat je je ID bij 
hebt.  Nieuwjaarsdag is iedereen van 
harte welkom om elkaar het beste te 
wensen. Samen proosten op een mooi 
nieuw jaar. Vanaf 15.00 uur zijn de deu-
ren van Café Ons Dorp open voor de 
Nieuwjaarsreceptie. Voor meer informa-
tie kijk op: Facebook.nl/cafeonsdorp

Kerstconcert van twee koren 
in Regenboogkerk
Aan het einde van de regenboog staat een grote pot met goud. Dit wilde 
men ons vroeger doen geloven. Helaas is dit een sprookje, toch kan een re-
genboog het leven heel prettig maken.

Wereldlichtjesdag,    
een nieuw initiatief
Op zondag 11 december wordt wereldlichtjesdag voor de eerste keer in Nue-
nen georganiseerd. Om 19.00 uur steken mensen over de hele wereld kaars-
jes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen, om zo letterlijk de wereld 
even wat lichter te maken voor mensen die een kind verloren hebben.

Natuurlijk Doen: Kerstworkshops 
bij Tuincentrum Soontiëns
Op zaterdag 17 december organiseert Tuincentrum Soontiëns van 10.00 tot 
16.00 uur de creatieve workshopdag Natuurlijk Doen. Tijdens Natuurlijk 
Doen gaan deelnemers aan de slag met natuurlijke materialen om de mooi-
ste en leukste kerstdecoraties te maken.

In deze workshops zorg je zelf voor de 
‘Kers(t) op de taart’! Met een knipoog 
naar ‘Heel Holland Bakt’, maak je met 
groen je eigen kersttaart, als spektakel-
stuk voor op tafel. Maak je liever een 
meer traditioneel kerststuk? Ook dat 
behoort tot de mogelijkheden. Kinde-
ren knutselen ondertussen hun eigen 
kerstboompje.
De workshops beginnen om 10.00 uur 

en 13.00 uur. Voor koffie en thee met 
iets lekkers wordt gezorgd! Volwasse-
nen betalen € 20,- voor een workshop. 
Deelname aan de kinderworkshop 
kost € 7,50. Aanmelden: info@tuin-
centrumsoontiens.nl of telefonisch via 
040-2811339. 

Meer informatie: 
www.tuincentrumsoontiens.nl

Sandra van Bladel van Afscheid met 
liefde uit Gerwen is de initiatiefneem-
ster en organiseert deze avond samen 
met haar collega Conny van Eeuwijk 
uit ’s-Hertogenbosch en Karin en Kar-
lijn van der Grinten van Boordhuys in 
Nuenen. Bij droog weer zullen er in de 
mooie tuin van het Boordhuys kaarsjes 
worden gebrand voor de overleden 
kinderen die deze avond worden her-
dacht. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Barbara van Barbele.

Voor wie?
Familieleden, vrienden en bekenden 
die zich verbonden voelen met een 
overleden kind en ook mensen die niet 
hebben kunnen rouwen of die geen af-
scheid hebben kunnen nemen van een 
kind zijn van harte welkom, ongeacht 
de leeftijd van het kind en hoe lang het 
afscheid is geleden. Het verlies blijft en 
dat is wat iedereen die aanwezig is met 
elkaar verbindt op deze bijzondere 
avond.
In ongedwongen sfeer start om 18.30 
uur het programma in het buitenthea-
ter van het Boordhuys. U ontvangt een 
lantaarntje dat symbool staat voor uw 
kind(eren). Na mooie woorden en 
zang worden rond 19.00 uur de kaars-
jes in de lantaarns aangestoken. U kunt 
daar zelf een plekje in de tuin voor op-
zoeken en u krijgt ruimte en tijd voor 
het herdenken. Daarna wordt u uitge-
nodigd uw lantaarntje bij de andere 
lantaarntjes te plaatsen en aanwezig te 

zijn bij de afsluiting, waarna er koffie 
en thee voor u klaar staat. Indien u lie-
ver na het branden van uw lantaarntje 
naar huis wilt is dat mogelijk. 

Aanmelden? 
Wilt u zich vooraf s.v.p. even aanmel-
den en de organisatie informeren met 
hoeveel personen u komt en of er kin-
deren bij aanwezig zijn? Zij zijn van 
harte welkom. Als u het wenselijk vindt 
dat de naam van uw kind deze avond 
wordt genoemd, kunt u dit aangeven 
en de voor- en achternaam en even-
tueel de geboorte- en sterfdatum van 
uw overleden kind(eren) vermelden. 
Aanmelden kan via een mail, app of te-
lefonisch bij Sandra van Bladel van Af-
scheid met liefde: info@afscheidmet-
liefde.nl of 06-22004617.
U bent van harte welkom vanaf 18.15 
uur bij het Boordhuys, Boord 37 in 
Nuenen. Het programma begint om 
18.30 uur en eindigt rond 19.30 uur, 
daarna staat de koffie/thee voor u klaar. 

De Vrolijke Samenzang. Foto: Petra

Zoals op donderdag 15 december en 
dan niet met goudstukken maar mu-
ziekstukken. Om u al een beetje in de 
kerstsfeer te brengen treden twee ko-
ren voor u op. De Vrolijke Samenzang 
uit Nuenen en Druzhba (Vriendschap) 
uit Brandevoort.
Druzhba brengt Slavische liederen ten 
gehore, o.a. uit Rusland en Oekraïne. 
De teksten worden ingestudeerd vol-
gens een fonetisch schrift dat borg 

staat voor de juiste uitspraak. Dit lukt 
omdat de dirigente haar roots heeft in 
Oekraïne. Van DVS bent u gewend dat 
zij in alle talen zingen en deze avond 
zijn dat liederen afgestemd op de kerst. 
Het concert vindt plaats in de Regen-
boogkerk, Sportlaan 5 om 20.00 uur. De 
entree is gratis en in de pauze is er voor 
u een kopje koffie of thee. Na afloop 
kunt u uw vrijwillige bijdrage deponeren 
in onze ‘pot met goud’ bij de uitgang.

Oproep:    
oude kerstfoto’s
•	 Jaren	50,	60,	70,	80	(en	90)
•	 Oude	kersttaferelen
•	 Met	de	hele	familie
•	 Nog	met	opa	en	oma
•	 Het	interieur	nog	veel	bruine	
 en gele tinten had, schrootjes
•	 Misschien	zelfs	een	witte	kerst?
•	 Kerstboom
•	 Nachtmis?
•	 Kerststal	met	aan	elkaar	
 gelijmde herders en koningen
•	 Foto’s	beetje	wazig
•	 Toen	 de	 ballen	 nog	 verschil-
lende kleuren hadden, iedereen 
een kerststal had staan en er 
voor de raam een rode of witte 
kerstster hing. Zilveren slingers 
en vogeltjes in de boom
Scan of maak een duidelijke foto 
van de oude foto en stuur die 
naar: kerstfoto@ronddelinde.nl

Graag met vermelding van het 
jaartal en eventueel de locatie en 
familienaam.
Een selectie hiervan zal in de ker-
steditie van Rond de Linde wor-
den geplaatst.

Zaterdag internationale Veulenkeuring Gerwen

Het gaat niet alleen om stap en draf
De jaarlijkse veulenkeuring trekt niet alleen veel trekpaarden, ook komt er 
aardig wat publiek af op dit fotogenieke evenement. Zaterdag 10 december 
om tien uur begint deze keuring van veulens. Tussen tien en half één komen 
zowat alle paarden in actie. Na de lunchpauze gaat de keuring verder. Be-
langstellenden zijn gratis welkom bij de veulenkeuring op de Heuvel in 
Gerwen.

De organisatie is bij de Stichting Cen-
trale Veulenkeuring Gerwen in ervaren 
handen. Het dagelijks bestuur bestaat 
uit voorzitter/secretaris Wim Raaijma-
kers uit Nederwetten en de Gerwena-
ren Martien Smits (vice-voorzitter) en 
Marino Wijlaars (penningmeester). 
Het is reeds de 56ste keer dat er in Ger-
wen een veulenkeuring wordt gehou-
den. Zo’n negentig veulens tot en met 
drie jaar oud uit Nederland en België 
dingen mee naar de diverse kampioen-
schappen. Een internationale veulen-
keuring dus in Gerwen.

Stap en draf
Bij een veulenkeuring beoordelen 
keurmeesters de paarden. Er wordt ge-
let op een twintigtal punten. ‘Niet al-
leen op de stap en draf. Ook wordt ge-

let op het exterieur van het veulen, dus 
hoe het paard er uit ziet. Zoals mooi 
hoofd, lange hals, stand van de schou-
ders, sterke rug en schone en harde be-
nen. Alle aangeboden veulens, jaarlin-
gen en twee- en driejarigen ondergaan 
een strenge doch rechtvaardige keu-
ring’, aldus meldt Wim Raaijmakers, 
voorzitter van de Stichting Centrale 
Veulenkeuring Gerwen. Hij vervolgt: 
‘En de viervoeters komen uit zowat al-
le provincies uit ons land, van Gronin-
gen tot Limburg en van Zeeland tot 
Gelderland. En onze zuiderburen zijn 
sterk vertegenwoordigd met 15 trek-
paarden. Het is dus een internationale 
keuring in Gerwen. Aan het einde van 
de keuring kiest de jury de algemeen 
jeugdkampioene van de merries en die 
wordt beloond met de dagprijs.’

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



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

PEDICURE: ALTA GRACE 
Ook voor diabetes! En ik kom 
aan huis. Cadeaubonnen te 
krijgen. Tel: 06-50571183.

 PUZZELHOEKWeek 49

2 3 6 4
6 4 9 5 8

8 5
4 7

5 2
9 3

9 3 8 5

4 2 6 1

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 ogenblik 6 pl. in Zwitserland 12 ploegsnede 13 voetbalpool 
15 apparaat 18 gemanierdheid 20 houding 21 onheilsgodin 23 vertrager 
24 schop 26 vaartuig 28 Chinees gerecht 29 maaltijd 31 meubel 
33 havenplaats 34 deel v.e. boom 36 huidziekte 38 staat in Amerika 
41 brandstof 43 hengselvat 45 zwaargebouwd 47 snelle loop 49 pl. in 
Gelderland 51 bijbelse figuur 52 springbron 55 werkplaats 58 eikschiller 
59 vers 60 vrucht 61 mom.

Verticaal: 2 alom 3 sporenplant 4 delfstof 5 ontkenning 7 Baskische 
afscheidingsbeweging 8 rekening 9 wandversiering 10 met name 11 landgoed 
14 ruzie 16 nageslacht 17 uiting van vreugde 18 vaststaande gebeurtenis 
19 water in Utrecht 22 Technische Hogeschool 25 moes 26 puntenaantal 
27 geestelijke 28 doodop 30 teug 32 communicatiemiddel 35 Grieks eiland 
36 weefsel 37 slotwoord 38 vrouwelijk dier 39 degelijk 40 pl. in Japan 
42 pausennaam 44 met dank 46 soort hert 48 wortel 50 Nijlreiger 53 te koop 
aangeboden 54 Ierse verzetsgroep 56 op de wijze van 57 veerkracht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

L E N G T E N A G A L M

F I N A L E S V E R B O D

A B T O R E N V A L K Z I

B E K B P A L I G E K

E L O G E J A M D R O S T

L S E B A R O K H R E

S T R O E F N O T O I R

H U E O F F E R N L R

A B U I S A L T D E L T A

R E M T I U V O A R D

E S K E E R K R I N G E A

M E T R U M S D O O I E R

F L O R E T O E R D O M

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

Oplossingen wk 48
L P M B P H C S I T P O

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

B R E E D T E A I O C P

S H I I T W N M I N H B

A E T E T S A D E K T U

G L E N R A U T S A A R

I S E I T A L E R R O C

T V T S I N R E D N I H

T M K A B E L K R A N T

E J T S N U K U I K E N

W P L I A K S I S S E R

A T D M E T S E B N O S

S P E E L P L A AT S

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.

ABSENT
ADHESIE
BLOED
DEKSELS
DIABETES
EDELEN
EETBUI
ERGEREN
ETHIEK
FRAME
HEADBANGER
HETZE
LEDIG
MIXED
NEVEL
OFFERTAFEL
PATIO
RAPIER
RIETSUIKER
SJEZEN
STUDIO
TRIEST
VERZOENEN
WANBELEID
WINNEN
ZAGEN
ZALMSLA

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

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

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

week 47, Mw. A. Brouwers, Nuenen.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

GEZOCHT: 
KLUSJES MAN
Voor ons bedrijf Sorara Outdoor Living B.V. te Nuenen 
zoeken wij een energieke, flexibele en vooral handige 
senior die de handen uit de mouwen wil steken. 

Sorara Outdoor Living B.V. verkoopt online luxe 
parasols, partytenten, tuinpaviljoens, hangmatten en 
windschermen. 
De werkzaamheden lopen uiteen van het verzendklaar 
maken en van pakketten, magazijn op orde houden, 
tuin bijhouden tot aan kleine klusjes zoals b.v. een 
bureau in elkaar zetten. 
Het betreft een parttime functie voor minimaal 3 
dagdelen per week. 
Wij zijn een klein bedrijf met een hecht team, 
korte lijntjes en een prettige werksfeer. Ons pand ligt 
op een prachtige locatie midden in het dorp. 
 
Heb je interesse in deze functie stuur dan een email 
met motivatie naar Willem.Maas@Sorara.EU

ADEMYOGA
ademtraining * meridiaanstrekkingen * 

bewustwording * meditatie * 
mindfulness * ontspanning *

Lessen op 
Maandag, Dinsdag & Woensdag

Dorothée de Rooij * Ademtrainer
06 41 39 88 07

info@ademyogastudio.nl
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Wij zoeken op korte termijn een:

Plotmedewerkster m/v
  12 uur/week

Infigo maakt transfers, ofwel bedrukkingen, voor bedrijfskleding 
en promotionele doeleinden. Een van de producten die wij 

leveren zijn de Plot transfers. Deze worden door onszelf vervaardigd.
Jij bent verantwoordelijk voor de Plot afdeling. Dat houdt in dat je de Plotmachine 

bedient en de transfers pelt.  Je verwijdert met een pincet de 
overtollige folie, zodat alleen het ontwerp overblijft op de drager. 

De losse Plot transfers verpak je en maak je verzendklaar voor de klant.

Interesse of vragen?

neem dan contact op met 

info@in�go.nl

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

wijk Nuenen-Oost
(± 180 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

TE KOOP: kerstbomen 
in alle soorten en maten. 
Openhaardhout, eiken, 
berken en elsen. Aard-
appels en eieren. Tevens 
slachtkonijnen. Bij Fam. 
van Baren, Boord 30 Nue-
nen. Tel: 040-2836270.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand december
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Miv november Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

26 nov. 2016 t/m 8 januari 2017
Expositie ‘licht’, schilderijen en gedichten
Op zondagen na de mis en op ma t/m vrij 
09.00-14.00 uur. pastoraal centrum H. 

Clemenskerk Park 53 Nuenen

Donderdag 8 december
19.30 uur Informatieavond 
Dementievriendelijk Wonen

 De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Vrijdag 9 december
20.00 uur Kienavond

Dorpshuis, Grotenhof in Lieshout

Zaterdag 10 december
Kerstactie Gezamenlijke kerken:

‘Zorg voor elkaar’
Diverse supermarkten Nuenen

Zaterdag 10 december
10.00-12.30 uur Veulenkeuring Gerwen 

met veel trekpaarden
Centrum Gerwen

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

Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 10 december
20.00 uur Flachau Try out

Met de Nünentaler Schürzenjäger
Café Schafrath

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

schilderscollectief Atelier Nuenen 
Berkenbos 8 te Nuenen

Zondag 11 december
16.30 uur Feestelijke opening 

nieuwe buitenverlichting
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 11 december
15.00 uur Kerstconcert Vocaal Ensemble 

Marcando
De Regenboogkerk

Zondag 11 december 
16.00 uur Winterglow concert  

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

 Heilige Clemenskerk Nuenen

Zondag 11 december
14.00 uur open middag wereldmuziekkoor 

Keskedee
H. Clemenskerk in Gerwen

Maandag 12 december
17.30 uur Kerst met Franca en Gertje

De Griek in Nuenen
Vincent van Goghstraat 86 Nuenen

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

Het Klooster

Woensdag 14 december
20.00 uur Het Neva Ensemble 

uit St. Petersburg
H. Clemenskerk Nuenen

Donderdag 15 december
09.30 uur Computercafé Nuenen: 

Communiceren met de smartphone
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 15 december
Nederwetten rond Kerst

Aanvang 14.00 uur 
Dorpshuis de Koppelaar Nederwetten

Donderdag 15 december
14.00 tot 16.00 uur Digitaal vragenuurtje: 

De digitale bibliotheek. Hoe werkt die eigen-
lijk? Bibliotheek Dommeldal, Jonkheer Hugo 

van Berckellaan 18

Vrijdag 16 december
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

20.30 uur Elvis at the chapel
H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 17 december
10.00-16.00 uur Kerstmarkt

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
17.00-20.00 uur Levend kerstverhaal

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zaterdag 17 december
20.30 uur Elvis at the chapel

H. Clemenskerk Nuenen

Zondag 18 december
10.00 - 16.00 uur Kerstmarkt

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
13.30 uur Jaarlijks kerstconcert

Weverkeshof Nuenen

Zondag 18 december
14.30-16.30 uur Optreden 

‘Oma’s aan de Top’. Jo van Dijkhof Nuenen
16.00 uur Nuenens Mannenkoor en zang-

groep Midòre. H. Clemenskerk Nuenen

 Dinsdag 20 december
Winterconcert in de Regenboogkerk

Aanvang 19.30 uur Regenboogkerk, Nuenen

Woensdag 21 december
20.00 uur Film Amnest Nuenen: 

Vergeet mij niet
Regenboogkerk, Sportlaan 5, Nuenen

Donderdag 22 december
Kerstmusical en kerstcafé 

19.00 uur Eenbes basisschool 
St Jozefschool, Nederwetten

Woensdag 28 december
10.00-15.00 uur Open Dag 

SeniorWeb Nuenen
Bibliotheek Dommeldal

Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Wij willen allen bedanken die hun medeleven hebben betuigd bij ziekte en overlijden van 

Jan Ulijn
* 19 juni 1944 - † 20 november 2016

De overweldigende belangstelling, de vele warme woorden en hulp hebben ons diep 
getroffen en zullen wij ons blijvend herinneren. Onze dank gaat ook uit naar 
dokter de Win, verpleegkundigen en verzorgenden van Zuidzorg en naar 
pastoraal werker Marieke Feuth voor hun indrukwekkende betrokkenheid.

Pieta Ulijn, kinderen en kleinkinderen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 december 18.30 uur: ab-
dijviering, volkszang, voorganger pas-
tor S. Kuijpers. 
Zondag 11 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 10 december 18.30 uur: Har-
rie en Tonia Reijnders - Smulders; 
Drieka van de Tillaart; Johan van de 
Langenberg; Marie van de Langenberg 
- van Geffen; Hennie Koks; Maria 
Brouwers - Kooijmans; Nathalie Brou-
wers.
Zondag 11 december 11.00 uur: 
Riky van Rooij - Schellekens; overle-
den ouders Vermeulen - Donkers en 
familie; Frans Thijssen; Marie van den 
Reek - Bijsterveld; Hub Verhoeven; 
Hein Scheffers; overleden ouders van 
Rooij - Verschuren; Toos Nijssen - van 
Lieshout; Beppie van Lent - Paulissen.

Mededelingen
Op zaterdag 10 december is het de 
Dag van de Mensenrechten. Ook dit 
jaar is er bij die gelegenheid weer een 
schrijfmarathon, waarop we brieven 
schrijven voor mensen wie onrecht 
wordt aangedaan. Want als regerings-
leiders weten dat de ogen van de we-
reld op hen gericht zijn, zullen zij 
schendingen van de mensenrechten 
misschien eerder bestrijden. U bent 
van harte welkom tussen 13.30 en 
17.00 uur in het Van Gogh kerkje, Pa-
penvoort 2A.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger Pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Bea Schenkels; Wilhelmus en Ardina 
Jacobs-Foederer; Jan en Anna van Ge-
nugten.

Mededeling
Zingen op Eerste Kerstdag in Neder-
wetten?

Beste Parochianen,
Zoals u wellicht weet hebben we in 
Nederwetten geen Parochiekoor meer. 
De pogingen om op Eerste Kerstdag 
een gastkoor te vinden om de Kerst-
viering op te luisteren zijn gestrand. 
Nu is het plan opgevat om, onder de 
bezielende leiding van Wim Renders, 
tóch te zingen.

Harpconcert 
WinterGlow
Feestelijk harpconcert van het Blue 
Planet harp Ensemble op zondag 11 
december om 16.00 uur in de H. Cle-
menskerk in Nuenen. Speciale gast 
is de jonge celliste Nina Morel. 

De Nuenense harpiste en componiste 
Inge Frimout-Hei heeft weer een prach-
tig programma samengesteld voor haar 
Harp Ensemble. De leden van het en-
semble zijn harpisten in de leeftijd tot 
21 jaar. Zij zullen met harp en zang on-
der andere stukken uit de musical Phan-
tom of the Opera en uit de Notenkraker 
ten gehore brengen. Natuurlijk zal 
sfeervolle kerstmuziek niet ontbreken. 
Het ensemble zal eindigen met het 
prachtige lied Feliz Navidad. Evenals bij 
voorgaande concerten zal het publiek 
van jong tot oud van dit concert genie-
ten. Iedereen is van harte welkom!
Toegang is gratis. Het concert duurt 
ongeveer een uur. Aanvang 16.00 uur in 
de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen

Daartoe vragen we parochianen, die op 
Eerste Kerstdag in de viering kunnen 
en willen zingen, om zich aan te mel-
den. Dit gelegenheidskoor zal eenmalig 
zingen, enkel en alleen op Eerste Kerst-
dag om half tien ’s morgens. Iedereen 
die van zingen houdt is welkom, of je 
nu bij een koor bent, bij een koor ge-
weest bent, óf als je zingen gewoon fijn 
vindt. We zingen bekende Kerstliede-
ren, die iedereen kent. Eénstemmig, 
niet al te moeilijk, niet al te hoog, voor 
iedereen prettig om te doen. Wim zal 
op dinsdag 20 en woensdag 21 decem-
ber van 7 uur tot kwart over 8 repete-
ren. Het is voldoende om één van deze 
twee repetities bij te wonen.
U kunt zich aanmelden bij Theo van 
den Tillaart (tel.: 040-2836039 of e-
mail: t.vandentillaart@onsnet.nu) of 
Nel Bussink (tel.: 040-2840289 of e-
mail: nel.bussink@hetnet.nl ).
We rekenen op een flinke opkomst, 
zodat de dienst op Eerste Kerstdag een 
mooie én muzikale viering wordt!

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 dec. 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Piet van Dijk; Piet en Miet Maas - van 
Berlo.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 11 december, de derde zondag 
van de Advent. Aanvang: 10.00 uur. 
Voorganger: kerkelijk werker P. Flach. 
Er is kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. De collecte is voor 
Diaconaal Centrum ’t Hemeltje in Eind-
hoven. Na de dienst is er koffiedrinken. 
Elke dinsdag is er tussen 16.00 en 17.30 
uur een pastoraal inloopspreekuur, 
waar u een gesprek kunt hebben met 
een van de pastores. Elke donderdag is 
er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur, 
waar iedereen welkom is voor koffie en 
ontmoeting met anderen. U kunt zo 
binnenlopen. Onze kerk is elke zondag 
geopend. Voor overige activiteiten: zie 
de website of ons publicatiebord aan de 
gevel van De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 8 december. 17.30 Lof; 
18.30 uur gezongen H. Mis, Feest van 
het Onbevlekte Hart van de H. Maagd 
Maria; gedachtenis van de Advent. 
Vrijdag 9 december. 07.15 uur H. Mis 
van de Advent. 
Zaterdag 10 december. 08.30 uur H. 
Mis van de Advent; gedachtenis van 
de H. H. Melchiades, paus en marte-
laar. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 11 december. Derde zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 12 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Dinsdag 13 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Lucia, maagd en martelares; 
gedachtenis van de Advent. 
Woensdag 14 december. 06.30 uur ge-
zongen Gulden Mis; gedachtenis van 
Quatertemperwoensdag in de vasten. 
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 
040-283 45 05; e-mail: c.debeer@stpi-
usx.nl. website: www.stpiusx.nl
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Cultuur Overdag sluit    
het jaar sfeervol af
In de laatste weken van het jaar organiseert Cultuur Overdag nog twee acti-
viteiten, de film ‘Boychoir’ en een Weens operetteconcert.

Film ‘Boychoir’
Op dinsdag 13 december om 10.30 uur 
wordt in Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
deze film vertoond. Het is een muzikaal 
Engelstalig Amerikaans drama uit 2014 
van regisseur François Girard met 
hoofdrollen voor Dustin Hoffman en 
Kathy Bates. De film gaat over Stet, een 
getalenteerde jongen uit Texas die te-
recht komt op een muzikaal jongensin-
ternaat in New Jersey nadat hij zijn 
moeder heeft verloren. Daar ontmoet 
hij de strenge koordirigent Carvelle 
(gespeeld door Dustin Hoffman). De 
emotioneel beschadigde weesjongen 

raakt verwikkeld in een strijd tussen 
zijn eigen wil en die van de gemotiveer-
de en kritische Carvelle. Die herkent in 
Stet een uniek talent en drijft hem tot 
het uiterste van zijn muzikale kunnen. 
De foyer is open vanaf 10.00 uur. Toe-
gangsprijs voor de film inclusief een 
kopje thee of koffie is € 6,50. Kaartjes 
zijn te koop aan de receptie van Het 
Klooster, iedere werkdag van 08.30 tot 
17.30 uur.

Weens operetteconcert
Op donderdag 29 december wordt in 
het Van Goghkerkje een Weens ope-
retteconcert gehouden. Het is een bij-
zondere muziekvoorstelling waarbij 
het gouden tijdperk van de Weense 
operette centraal staat. Irma Klijn (so-
praan) en Berry Reijnen (tenor) zorgen 
onder begeleiding van pianist Frans 
van den Hoven voor een muzikale 
middag vol prachtige solo’s en roman-
tische liefdesduetten.
Aanvang van het concert: 14.00 uur. Toe-
gangsprijs inclusief drankje is € 12,50. Er 
is nog maar een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar, deze zijn in de voorver-
koop tot 11 december te bestellen via 
info@cultuuroverdag.nl Vanaf 12 de-
cember zijn kaarten te koop bij stome-
rij Cleanfactory, Parkhof 20, Nuenen.
Meer informatie is te vinden op de 
website van Cultuur Overdag.
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SPORT
Wim Daniëls en Jan Peeters in De Stam Gerwen 

Amusant 1ste Wielercafé van 
de Nuenense WielerVrienden 
Het eerste wielercafé van de Nuenense Wielervrienden in café de Stam in Ger-
wen was tot de laatste plaats bezet. Er werd veel gelachen en het was op dins-
dag 29 november een amusante avond met ‘topartiesten’ op het podium.

Vier NJJK limieten voor Z&PV Nuenen
Voor junioren zwemmers is het halen van de Nederlandse Junioren en 
Jeugdkampioenschappen zeer bijzonder. Aan dit toernooi zitten strenge li-
mieten verbonden en dus is het feit dat er door de zwemmers van Z&PV Nue-
nen vier limieten in 1 wedstrijd werden gezwommen zeker spectaculair te 
noemen. Bij de limietwedstrijd in Oss wisten Flore Meulendijks, Chris Ver-
hoeven en Milan Meurs dat voor elkaar te krijgen.

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondag-
morgenwandeling bij de Nuenense 
wandelsportverenging WSV is in 
de maand december de ingang van 
het tennispaviljoen op sportpark 
de Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl 
Ook kunt u mailen naar het secretariaat, 
secretariaat-wsv@outlook.com

Zwemmen

Flore Meulendijks
De in 2004 geboren Flore was reeds in 
het bezit van de limiet op de 200m 
schoolslag en voegde daar de 100m 
schoolslag aan toe. Met nog iets meer 
dan een maand te gaan voordat de li-
mietperiode voorbij is gaat ze ook nog 
een gooi doen naar de limieten op de 
200 en 400m wisselslag.

Chris Verhoeven
Ook Chris is uit 2004 en voor zijn eer-
ste NJJK komende januari is hij nu in 
bezit van nagenoeg alle limieten. Deze 
keer dook hij onder de limiet op de 
400m wisselslag en de 200m school-
slag. Extra knap aangezien hij die af-
standen nog nooit had gezwommen. 

Milan Meurs
Als junioren 3 zwemmer (2002) is Mi-
lan Meurs een ‘oudgediende’ op de 
NJJK, maar met limieten die steeds 
sneller worden moet je het toch iedere 
keer weer laten zien. Tot nu toe waren 
de 100vrij en 200rug door hem be-
haald, in Oss voegde hij de 100rug 

daaraan toe. Met een persoonlijk re-
cord van 1.03.83 bleef hij verder maar 
0.14 verwijderd van het Brabants Re-
cord voor 14-jarigen.

Naast de 4 limieten voor de NJJK wer-
den er ook nog 4 nieuwe limieten voor 
de Brabantse Winterkampioenschap-
pen bijgeschreven door de zwemmers 
uit Nuenen. 
Op de 100m rugslag zette Lara van Cuijk 
1.16.03 op de klok, precies binnen de 
1.16.48 die nodig was voor meiden uit 
2002. De 1 jaar jongere Kyra Spierings 
voegde 2 limieten toe aan haar collectie, 
de 200wissel en 100school. Daarbij 
krijgt ze op de 200wissel gezelschap van 
Loes Kolenberg (2001), want ook die 
dook onder de benodigde limiettijd.

Taalvirtuoos Wim Daniëls en microfo-
nist Jan Peeters, beiden uit Eindhoven, 
traden op en kregen veelvuldig ap-
plaus. De drie Nuenenaren uit de wie-
lerwereld spraken in wielertermen en 
dat viel bij het talrijke publiek goed in 
de smaak. De (ex)-wielrenners werden 
aan de tand gevoeld door microfonist 
Jan Peeters. Dat waren: Niels Verbrug-
gen (18), Piet Rooijakkers (36) en Hen-

rie Maatje (69). Wim Daniëls gaf een 
inkijkje in het wielrennen van toen en 
nu en vertelde vol trots dat hij winnaar 
is van de adspirantenkoers van de 
Ronde van Gerwen in 1970. De kusce-
remonie van winnaar Daniëls met de 
Gerwense rondemiss geniet landelijke 
bekendheid. Tijdens dit wielercafé 
hebben zich vijf nieuwe leden aange-
meld bij de Nuenense wielervrienden. 

De ‘topartiesten’ van het 1ste Wielercafé v.l.n.r.: Henrie Maatje, Niels Verbruggen, Piet 
Rooijakkers, Wim Daniëls en Jan Peeters (foto Cees van Keulen)

Sint-toernooi bij BCL 
De badmintonners van Badminton Club Lieshout hebben de drukke decem-
bermaand afgetrapt met een leuk en gezellig Sint-toernooi. Zowel bij de 
jeugd als bij de senioren werd er om pepernoten gespeeld. Later in de 
maand herhalen de badmintonners dit toernooi nog eens, maar dan spelen 
ze om kerst-lekkernijen. Op die wijze wordt de wekelijkse speelavond ook 
eens op een andere, ludieke manier ingevuld.

BCO-M1 - BCL-M1: 4-4
In de eerste afdeling van de vierde 
klasse van de Midweekcompetitie 
speelde BCL-M1/Bavaria uit tegen 
BCO in Oosterhout. In de startende 
dubbelpartijen wisten Karin van den 
Biggelaar en Corine Holweg betrekke-
lijk eenvoudig de damesdubbelpartij te 
winnen. Richard Essers en Stan van 
Vijfeijken sleepten er een derde, toege-
voegde set uit, die ook nog eens ver-
lengd moest worden om de uiteinde-
lijke winnaars aan te wijzen. Helaas 
waren dat de Oosterhoutse heren: 23-
21. Ook de mixpartijen lagen erg dicht 
bij elkaar. Walter van Leuken en Karin 
van den Biggelaar wonnen nipt met 
18-21 en 20-22. Stan van Vijfeijken en 
Corine Holweg verloren met 21-18, 
14-21 en 21-19. In de afsluitende vier 
singlepartijen verloor Walter van Leu-
ken sinds lange tijd, van Matty Kup-
pens. Ook Richard Essers kon niet 
winnen van Donny Pangemanan. Co-
rine Holweg won als eerste dame na 
een opgave van tegenstandster Mi-
chelle Diepstraten en tweede dame 

Karin van den Biggelaar rekende af 
met Annemieke de Kooter, 12-21 en 
16-21. Eindstand 4-4.

Programma december:
Vrijdag 9-12, 20.00 uur: BC-Schijndel-
M1 - BCL-M1
Zondag 11-12, 10.00 uur: BCL-U15 - 
BC Eersel-U15
Zondag 11-12, 10.00 uur: BCL-H1 - 
SV Zidewinde-H1

NKV wint zonder moeite   
en behoudt koppositie
NKV heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. 
De formatie uit Nuenen won in de thuiswedstrijd van Fortuna ’68 uit Kneg-
sel en behield zo de nog altijd ongeslagen status. NKV gaat sinds vorige 
week alleen aan de leiding in klasse 4L en zette ook deze week een goede 
score neer.

Korfbal

In de openingsfase van de wedstrijd 
gingen beide ploegen nog gelijk op, 
met om en om scores tot de stand van 
2-2. Vervolgens wist het eerste aan-
valsvak van NKV wel duidelijk het ini-
tiatief te pakken en scoorde snel naar 
een voorsprong van 4-2. NKV wist op 
effectieve wijze de voorsprong op te 
bouwen tot een tussenstand van zelfs 
10-2 om uiteindelijk met een 13-4 tus-
senstand de rust in te gaan.

Ook na rust wijzigde het spelbeeld niet 
en bouwde NKV door goed aanvals-
spel en slimme combinaties over alle 
schijven de voorsprong verder op. 
Slechts door verdedigende slordighe-
den van de Nuenense ploeg wist For-
tuna nog enkele keren terug te scoren, 
maar uiteindelijk werd de wedstrijd 
zonder veel spanning uitgespeeld. In 

de slotfase zorgden Kirsten Smits en 
Dennis Beemsterboer voor de eind-
stand van 21-10.
Voor NKV 1 speelde NKV 2 de thuis-
wedstrijd tegen Ten Donck 2 uit Rid-
derkerk. Na een zenuwslopende wed-
strijd wist NKV 2 in de laatste halve 
minuut het beslissende doelpunt te 
maken, 20-19 werd de eindstand. Door 
deze overwinning weet NKV 2 aan-
sluiting te houden met de koploper in 
de poule, en heeft het team 4 punten 
voorsprong op de nummer 3. 
Volgende week staat voor NKV 1 een 
uitwedstrijd op het programma tegen 
het laaggeplaatste BMC uit Berlicum. 
Voor NKV 1 een mooie uitdaging om 
een goed vervolg te geven aan het hoge 
scoringspercentage van deze competi-
tie. NKV 2 speelt op zaterdag om 13:30 
tegen Rust Roest 5 in Eindhoven. 

   

Wie helpt ons?
Wij, een damesgymclub in Mariahout 
zijn naarstig op zoek naar iemand die 
ons les wil geven, vanaf 1 januari. Wij 
gymmen op donderdagavond van 
20.30 tot 21.30 in de gymzaal in het 
Buurthuis in Mariahout. Onze leeftijd 
varieert van 47 tot 73 jaar, we zijn dus 
geen jeugd meer. Onze gymleraar wil 
er na 20 jaar mee stoppen, vanwege 
zijn leeftijd, heel jammer, maar begrij-
pelijk. Wie o wie, helpt ons vooruit, 
want wij willen nog niet stoppen. Graag 
contact opnemen met Henny Bevers, 
tel.0499-422996 of 06.30985232 of mail 
hennybevers81@hotmail.com 

Wielersport

Badminton

Kerstkienen
Op woensdag 14 december organi-
seert Buurtvereniging Plan West uit 
Lieshout een kerst kienavond met 
prachtige kerstpakketten als prijs. De-
ze en andere kienavonden zijn in Zaal 
de Koekoek Dorpstraat 49 in Lieshout 
en beginnen om 20.00 uur. De zaal is 
pas open vanaf 19.00 uur. De kien-
avonden staan open voor iedereen. De 
opbrengst van deze kienavond komt 
geheel ten goede aan buurtvereniging 
Plan West. Fijne feestdagen en tot 
ziens op deze kerstkienavond.

Rik/joker marathon 
in Jo van Dijkhof
Zondag 15 januari vindt er in de Gas-
terij Jo van Dijkhof weer een Rik/Joker 
marathon plaats. We starten om 
10.00u en eindigen om 16.30 uur. Aan-
sluitend is de prijsuitreiking. Tijdens 
de marathon kan gebruik worden ge-
maakt van een lunch a’ €10,- p/p. De 
inschrijving hiervoor is t/m 5 januari. 
De Gasterij zal ALLEEN geopend zijn 
voor deze activiteit en zal na de prijs-
uitreiking gesloten zijn. 

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

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

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

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

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

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

Lid van de WielerVrienden
Belangstellenden voor de Nuenense 
WielerVrienden kunnen contact opne-
men met Jan van Maasakkers op 06 
14509970. De wielerfans hebben al twee 
busreizen op het programma staan voor 
het nieuwe wielerseizoen. Een retour-
reis naar Valkenburg om de Amstel 
Gold Race op zondag 16 april van dicht-
bij mee te beleven. En ook een reis naar 
de start van de Tour de France, naar de 
Grand Départ in Düsseldorf op zater-
dag 1 juli. Leden van de NWV zijn ver-
zekerd van een stoel voor zo’n gezellige 
en sportieve busreis. En de Wieler-
Vrienden spreken ook onderling af voor 
het bezoeken van interessante wieler-
wedstrijden, zoals het Nederlands kam-
pioenschap op de weg en een Zesdaagse 
op de baan. En de plannen voor het 2de 
Wielercafé worden al gesmeed. 

Optreden 
Nünentaler 
Schürzenjäger
Op zaterdag 10 december treedt de 
Nuenense Après-ski-, Party- en 
Feestband ‘De Nünentaler Schür-
zenjäger’ weer op in Café Schafrath 
aan het Park in Nuenen. 

Ook in 2017 gaan De Nünentaler weer 
naar Flachau in Oostenrijk voor een 
3-tal optredens in dé après-ski kroeg 
Hofstadl (deze kroeg prijkt al jaren in 
de top 10 van de meest populaire 
apres-ski tenten van Oostenrijk). De 
bezetting van de Nünentaler Schür-
zenjäger is uitgebreid met toetsenist/
accordeonist John van de Loo dus is er 
ook dit jaar weer een Flachau try-out 
gepland zodat alle nummers die tij-
dens de trip naar Oostenrijk gespeeld 
zullen worden voor het Nuenense pu-
bliek alvast uitgeprobeerd kunnen 
worden. U bent van harte welkom om 
zaterdagavond weer mee te komen ge-
nieten van het repertoire van de band, 
een mix van Oktoberfeest/après-ski/
top 40/ top 100/feestmuziek en Hol-
landse hits. Het dak gaat er ongetwij-
feld weer af in Schafrath! Aanvang 
21:30 uur, entree gratis.
Voor meer informatie en sfeerimpres-
sies zie: www.nunentaler.nl

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.

Kerstboom
Net als voorgaande jaren plaatsen Café Ons Dorp en Kunsthandel Art Dumay 
een kerstboom op het terras tussen hun zaken. Vanaf zondag 15.00 uur kan 
daar een aperitief worden genuttigd rondom de boom en bij het vuur.
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 10 december
Vet: Nederw. VE1 - Nuenen VE1 16.30
Zondag 11 december
RKAVV - Nuenen1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
JEKA 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . . . 11.30
SV Valkenswaard 2 - Nuenen 3  12.00
Nuenen 4 - DBS 2  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - Geldrop 5  . . . . . . . . . 12.00
Braakhuizen 6 - Nuenen 7  . . . . . 13.00
Unitas’59 7 - Nuenen 8  . . . . . . . . 12.00
Nuenen 9 - Hoogeloon 3  . . . . . . 14.15
Steensel 3 - Nuenen  . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 11 - Unitas’59 10  . . . . . 10.00
HSE 2 - Nuenen 12  . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen VR1 - Someren VR1  . . . 14.30
Nuenen VR2 - HVCH VR1  . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - DOSL VR1 . . . . . . . 10.00

EMK
Vrijdag 9 december
Den Hoek 3 - EMK 1 (zaal)  . . . . . 21.05
Zaterdag 10 december 
Vet: EMK VE 1 - RKGSV VE 1  . . . . 15.30
Zondag 11 december 
Braakhuizen 1 - EMK 1  . . . . . . . . . 14.30
RKSV Heeze 3 - EMK 2  . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - De Valk 3  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Oirschot V. 3  . . . . . . . . . . 11.00
Pusphaira 2 - EMK 5  . . . . . . . . . . . 12.00
Geldrop 6 - EMK 6  . . . . . . . . . . . . . 10.30
EMK VR 1 - Pusphaira VR 2  . . . . . 13.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 10 December
Vet: EMK - RKGSV  . . . . . . . . . . . . . . 15.30
Zondag 11 December 
Hoogeloon 2 - RKGSV 2  . . . . . . . 12.00
RPC 9 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - Brabantia 8  . . . . . . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 10 december
Vet: Nederwetten - Nuenen  . . . 16.30
Zondag 11 december
Eli 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . . . . 14.15
Nederwetten 2 - SBC 10  . . . . . . . 10.00
Valkenswaard 7 - Nederw. 3  . . . 10.00
Wilhelmina Boys 7 - Nederw. 4  10.00
Nederw. Da1 - Bladella Da1  . . . 12.15

NKV KORFBAL
Zaterdag 10 december
Mariarade 1 - NKV 3  . . . . . . . . . . . 12.05
Rust Roest 5 - NKV 2  . . . . . . . . . . . 13.30
Zondag 11 december
BMC 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30

Voetbal

Nuenen - Blauw-Geel ’38  2-2
Nuenen trad aan met een wijziging ten opzichte van de vaste formatie. Aan-
voerder Max Verkuijl zat een wedstrijd schorsing uit, voor hem in de ploeg 
Randy Thenu. Yoeri Sijbers nam zowel de aanvoerdersband over van Max 
maar ook zijn plek. Nuenen begon weer verrassend sterk en was in de eerste 
20 minuten duidelijk de gevaarlijkere ploeg.

Deze verslaggever met groenwit hart 
noteerde in de eerste fase drie grote 
mogelijkheden voor Nuenen om de 
score te openen. Helaas kwamen Ja-
mey Raas en Dennis van de Reek niet 
tot scoren. Koen Bots moest na 10 mi-
nuten het veld geblesseerd verlaten 
met knieproblemen. Ruud Jansen 
maakt zijn opwachting in het centrum 
van de verdediging en Richard van 
Malten schoof naar links. Blauw Geel 
'38 profiteerde slim van de organisato-
rische problemen en het was Alexan-
der Mols die de paal trof uit een goede 
voorzet van links. Na de openingsfase 
trok Blauw Geel '38 het initiatief naar 
zich toe. Dit resulteerde in een gevaar-
lijke kopbal van Joey Helstern die ech-
ter door Danilo Verus werd gepareerd. 
In de 34e minuut had Dennis van de 
Reek de mogelijkheid tot scoren echter 
hij mistte jammerlijk. Uit de snelle te-
genaanval scoorde Blauw Geel '38 de 
0-1. Het was Sander Egmond, ex-spe-
ler van RKSV Nuenen die goed afrond-
de en Blauw Geel op een voorsprong 
zette. Nuenen had het in deze fase 
moeilijk, het rustsignaal kwam voor 
Nuenen dan ook als geroepen.
Twee ongewijzigde teams vervolgden 
de open wedstrijd, toen Blauw Geel '38 
na een snelle aanval door Stefano Ver-

burg de 0-2 scoorde leek de wedstrijd 
gedaan. Nuenen kon in die fase aanval-
lend weinig potten breken en Blauw 
Geel '38 controleerde de wedstrijd. 
Trainer van der Dungen bracht ‘die an-
der Egmond’ in het veld om wat meer 
aanvallende impulsen via de flanken af 
te dwingen. En het werkte, Yev Mar-
celli, tot op dat moment goed in be-
dwang gehouden door de Veghelse 
verdediging, maakte zich los van zijn 
directe tegenstander en schoot droog 
de 1-2 binnen. Wat niet heel vaak ge-
beurde was dat het Nuenense publiek 
zich ging roeren en de groenwitten 
kregen vanaf dat moment vleugels. De 
2e bal werd nu wel gewonnen en Blauw 
Geel '38 werd teruggedrongen. Een 
hoekschop in de 69e minuut, een ge-
vaarlijk wapen van Nuenen, ontaarde 
in een scrimmage voor het Veghelse 
doel en het was tenslotte Richard van 
Malten die de bal hoog in de touwen 
joeg 2-2. Met nog 20 minuten op de 
klok was plotseling alles weer gelijk en 
Nuenen hinkte even op twee gedach-
ten. Doordrukken en voor een over-
winning gaan of het risico nemen de 
deksel op de neus te krijgen. De laatste 
20 minuten waren daarom ongemeen 
spannend maar beide ploegen hielden 
elkaar in evenwicht. Nuenen opge-
zweept door een fantastisch enthou-
siast publiek kreeg nog een kans via 
Sjaak Egmond. Zijn schot ging helaas 
net over. Blauw Geel '38 hield stand en 
trok ook in de laatste minuten richting 
het Nuenense doel. Het eindsignaal 
van Scheidsrechter Thijs uit Bakel 
maakte een eind aan een fantastische 
voetbalmiddag met twee attractieve 
ploegen die het publiek vermaakten.

EMK - Valkenswaard   0-1

EMK kreeg te weinig in deze wedstrijd
Door Cor Groenen

EMK wist dat het in deze wedstrijd punten moest halen. In de eerste helft waren er 
enkele kansjes voor EMK maar daaruit wist men niet te scoren. In de 2e helft was 
EMK de bovenliggende partij. Valkenswaard werd continu onder druk gezet vanaf 
de start. In de 54e minuut werd een kopbal van Rick Slaats met een reflex door de 
Valkenswaard doelman uit het doel getikt. Even later ging een schot van Sjef San-
ders over het doel. Rick Frederiks zag zijn schot kort hierna voor het doel langs 
gaan. EMK doelman Cuppen moest zich in de 72e minuut tot het uiterste strekken 
om een kopbal die onder de lat dreigde te komen over het doel te tikken. Zoals een 
oude voetbalwet luidt, als je zelf niet scoort doet de tegenstander dat wel. Na een 
onoplettendheid in de EMK verdediging scoorde Valkenswaard tegen de verhou-
ding in de 0-1 in de 83e minuut. EMK streed deze wedstrijd voor de 3 punten, maar 
bleef helaas met lege handen staan. Man of the Match werd Frank van der Hoeven.

Nederwetten - Fiducia 3-1
Door Louis Staals

In een zonovergoten maar ijskoud sportpark De Koppel in Nederwetten, heeft de 
ploeg van trainer Dennis Wouterse een zwaarbevochten maar verdiende over-
winning behaald op Fiducia uit de Rips. Het duurde tot de 25e minuut tot er wat 
leven in de wedstrijd kwam. Op een inzet van Fiducia kreeg keeper Koen Joosten 
de bal niet onder controle en kon Toon van Zeeland simpel de 0-1 binnen schie-
ten. Nederwetten kwam daarna iets beter in het spel maar Toon van Rooy kreeg 
de bal vrij voor de keeper niet in het vijandelijke doel. In de 38e minuut was het 
wel raak. Koen van Gorp gaf de bal op maat aan Toon van Rooy en hij schoot de 
bal prima binnen 1-1. Dit was ook de ruststand. 
Na de warme thee leek het weer minder te gaan met Nederwetten maar in de 76e 
minuut gaf Mathijs Merks een strakke voorzet, Willem van Rooy stapte over de 
bal en zijn broer Toon knalde de 2-1 van dichtbij binnen. Ben van der Bruggen 
moest geblesseerd het veld verlaten en werd vervangen door Raymond Gates die 
samen met de hele achterhoede knap stand hield. Fiducia werd al maar sterker en 
voor de kleumende supporters werd het toch nog even billen knijpen. Tot in de 
97e minuut een pass van Tim Bunthof terecht kwam bij opnieuw Toon van Rooy. 
Hij scoorde hiermee zijn hattrick voor Nederwetten. Nogmaals, dik verdiend 
maar zwaar bevochten. Volgende week op bezoek bij ELI uit Lieshout.

Gilles Franse (links) 
in duel om de bal

Nuenen JO13-3 kampioen
Afgelopen zaterdag 03-12-2016 is Nuenen jo13-3 (voorheen D3) kampioen 
geworden in de najaarscompetitie. Het team onder leiding van Yev Marcelli, 
Quinlan Pengel en stagiar Shauni Regli wist in een rechtstreeks duel mede 
titelkandidaat RKVVO met 4-0 te verslaan.

Het RKSV JO13-3 kampioen van najaarscompetitie

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Mooie overwinning Harrie 
Maertens 7de Rik wedstrijd
Was er vorige week al een sfeervolle ambiance in de kaart arena van de RKSV 
Nuenen ook deze week kon de organisatie met een tevreden blik terugzien 
op een zeer geslaagde avond rikken. De organisatie had weer gezorgd voor 
een goed gevuld prijzen pakket en na een wat rommelig begin kon aange-
vangen worden met de eerste ronde. Ook waren er weer enkele nieuwe aan-
meldingen en met de terug keer van enkele van de oude garde kon weer 
gesproken worden van een zeer geslaagde avond.

Rikken

Bij aanvang van de eerste speelronde 
was al wel meteen duidelijk dat er deze 
avond wederom niets cadeau gedaan 
zou worden. Er werd voor ieder punt 
fel maar sportief gestreden om de 
hoofdprijs in de wacht te slepen. Na het 
opmaken van de stand van voor de 
pauze was het Frans Bressers die met 
goed spel en een score van 94 punten 
aan de leiding ging gevolgd met 93 
punten door Ria Hurkmans die zich 
kranig wist te weren aan een tafel met 
vier mannen. Na de pauze en een nieu-
we indeling werd het echt spannend. 
Een van de laatste nieuwkomers en niet 
de minste kaarter zo bleek later, (heeft 
al heel wat jaartjes ervaring), trok zich 
van de gevestigde orde niets aan en 
met een beetje gewaagd spel en zware 
tegenstand wist Harrie Maertens een 
mooie score van 99 punten op te bou-
wen. Dit was voldoende om met vijf 
punten voorsprong en de overwinning 
aan de haal te gaan, gevold door de lei-
ders van de eerste ronden. Ondanks de 
verwoede pogingen van de overige 
deelnemers was er niemand die nog in 

de buurt van de top drie kon komen. 
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Joop Wouters.

Uitslag vrijdag 2 december
 1 Harie Maertens   99 punten
 2 Frans Bressers  94 punten
 3 Ria Hurkmans  93 punten
 4 Noud Leenders  71 punten
 5 Janes Tuhumury  71 punten
 6 Henny van de Velden  52 punten
 7 Gerton van Leenders  44 punten
 8 Nico van de Linden  44 punten
 9 Harold van Bree 43 punten
10 Wil Marquenie  40 punten

Vrijdag 9 december a.s. is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle rikkers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Trainer Wouterse 
verlaat    
RKVV Nederwetten  
aan eind seizoen
Dennis Wouterse, hoofdtrainer van 
RKVV Nederwetten, zal de club na 
dit seizoen verlaten. Dennis is op dit 
moment bezig aan zijn derde sei-
zoen en heeft aangegeven toe te 
zijn aan een nieuwe uitdaging.

Beide partijen gaan in goed overleg uit 
elkaar, waarbij Dennis en de spelers-
groep nog voor het maximale resultaat 
zullen gaan. Na het moeilijke seizoen 
2015-2016 heeft het jonge team dit 
jaar de weg naar boven gevonden.
De elftalleiding, de spelersgroep en be-
stuur hebben Dennis als een fijne en 
kundige trainer ervaren.

Zij wensen hem dan ook veel succes en 
geluk in zijn verdere trainerscarrière.
 
RKVV Nederwetten is daarom vanaf 
het volgende seizoen op zoek naar een 
ambitieuze hoofdtrainer.
Sollicitaties kunt u richten aan: 
voorzitter@rkvvnederwetten.nl

Uitslag rikken 
RKVV Nederwetten
De uitslagen van de rikwedstrijd bij de 
RKVV Nederwetten van 2 december:

1e met 152 punten Sjack v/d Broek.
2e met 73 punten Bert de Vries.
3e met 64 punten Martijn Migchels,
4e met 62 punten Jan van Lankveld.
5e met 56 punten Riek Verhagen.
De volgende rikavond is op 16 december 
20.30 uur in het Piet Renders paviljoen.

SJO Juventud weer kampioen
Voor de tweede keer op rij zijn de jongens en meiden van SJO Juventud O11-
3 kampioen geworden. Afgelopen week werd het kampioenschap binnen-
gehaald met een 2-4 overwinning bij EMK. Een terechte kampioen aange-
zien er negen keer werd gewonnen en maar één keer werd verloren.

Met elke week weer een goede wed-
strijdinstelling en een trouwe suppo-
tersschare werden de punten binnen-
gehaald. Tien gespeeld, 27 punten, 55 
goals voor en 18 goals tegen zijn de 
overtuigende cijfers waarmee het 
kampioenschap is binnengehaald.
Als beloning kregen de kampioenen 
een lunch in de kantine van RKVV Ne-

derwetten en een rondrit op de platte 
kar door Nederwetten en Gerwen die 
uiteindelijk eindigde bij de kantine van 
RKGSV in Gerwen. Het team bestaat 
uit: Lynn Gevers, Britt de Bloeme, Lily 
van Hout, Maud de Laat, Iris de Louw, 
Quinn Donkers, Lucas de Groot, 
Ralph Boersma, Jules Berkvens en trai-
ner/leider Niels de Groot.
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Kerststol       Roomboter
     Kerstkrans
           € 9,50

Tulbandcake
met chocolade dip

€ 7,25

Wij hebben de kerstboom al weer staan
en de proefstollen in de winkel Weense kerststol  

(600 gram)
€ 7,50

Haal 
onze kerstlijst 

in de winkel 

of download ’m van 

onze website 

dan kun je nu alvast 

je kerstlekkers 

uitzoeken.

mini (2 stuks) €2,99
groot (1000 gram) €10,95
middel (750 gram)€8,95

nu alvast proeven!

Zwarte
woud taart
(5-6 personen)  
€ 11,95

      Roomboter      Roomboter
     Kerstkrans     Kerstkrans
           € 9,50

                Roomboter
     Kerststaaf
               € 5,25

OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

Jong en oud genieten met volle teugen van deze winteravond in het park vol met lekkernijen, knusse 
kraampjes, sfeervolle activiteiten en muzikale verwennerij! Entree € 1,50 - Kinderen t/m 12 jaar GRATIS

Openluchttheater Mariahout - www.oltm.nl

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

wijk Lieshout
(omg. Dorpstraat, Hertog Janstraat ± 250 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Steenakker 17 • 5671 LM • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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