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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

Het Nuenens 

Mannenkoor, 

niet alleen zingen, 

ook gezelligheid.

Word nu lid.

NMK

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

KERSTVAKANTIE
Van 26-30 december 

PRAKTIJK DOKTER BOEK 

Waarnemende huisartsen 
overdag: 

A t/m K: Dokter Rutten/van den Top, 
tel 2837083, Laan v. Nuenhem 20.
L t/m Z: Praktijk Anderegglaan, 

tel 2837475, Anderegglaan 14

Spoed buiten kantooruren?
Belt u dan 0900-8861.

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

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

2e druk boek 
Marijn, 
opbrengst 
weer voor 
Make-A-Wish!

Vrouwe Jura 
opent 
enige echte 
carnavalswinkel 
in Nuenen

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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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

Veel boeren, 
burgers 
en buitenlui bij 
Veulenkeuring 
Gerwen

Makelaar PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

Jaargang 58 • Nr. 50 • 15 december 2016

Levende kerststal op Boerderij 
De Krakenburg
Door Caroline van Nes

Moeder en dochter ezel staan rustig hooi te eten in hun warme stal. De ezel 
speelt een belangrijke rol in het kerstverhaal, hij draagt immers de zwan-
gere Maria op zijn rug. Samen met een paar schapen en als herder of engel 
verklede kinderen, mogen Donkey en Antonia over een paar dagen figure-
ren in een levende kerststal. Op Boerderij De Krakenburg in Gerwen wordt 
de laatste hand gelegd aan passende kleding voor de levensgrote poppen. 
Een goede aanleiding om eens een kijkje te nemen op deze bijzondere plek.

“Het wordt alweer het achtste jaar dat 
we een kerststal hebben hier op de 
boerderij”, vertelt eigenaresse Gerty 
Verhagen. “Ik bedacht destijds drie we-
ken voor kerst dat het wel een goed 
idee was om een kerststal neer te zet-
ten, toen maakte ik de poppen nog zelf 
van papier-maché. Het werd steeds uit-
gebreider en dit jaar hebben we er, 
naast onze dieren en poppen, voor het 
eerst ook levende mensen bij; de kinde-
ren van de boerderij doen ook mee. In 
de kribbe zal tijdens de opening zelfs 
een heuse baby liggen als het kindje Je-
zus, ik hoop dat dat goed gaat!” lacht 
Gerty. Niet alleen een levensgrote 
maar een echt levende kerststal dus.
Al ruim tien jaar runt Gerty met een 
aantal enthousiaste medewerkers een 
zorgboerderij voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een vorm van au-
tisme, verstandelijke beperking of 
psychische klachten. De Krakenburg 
biedt hen rust, ruimte, aandacht en 
structuur in een landelijke omgeving. 
Begonnen op de zaterdag met een 
klein groepje, zijn er inmiddels zestig 
kinderen en jongvolwassenen die één 
of meerdere dagen komen helpen met 
het verzorgen van de dieren en de 
moestuin en als het nodig is altijd een 
luisterend oor vinden. Alle leeftijden 
lopen door elkaar, de deelnemers wer-
ken samen en leren van elkaar. Voor 
iedereen is er een passende activiteit 

te vinden. Maar ook bezoekers zijn 
welkom op de boerderij in Gerwen. In 
de zomer is De Krakenburg een gelief-
de plek om te stoppen voor een drank-
je op het terras van het Fietscafé. Min-
der bekend is dat men er ook in de 
winter met mooi weer terecht kan, 
bijvoorbeeld voor een kop koffie met 
heerlijke zelfgebakken appeltaart, in 
de knusse Herberg op het erf. De Her-
berg is ook te huur als bijzondere loca-
tie voor een feestje.

Het belooft een bijzondere middag te 
worden op de boerderij. De kinderen 
zijn al maanden aan het oefenen voor 
hun optredens. Bovendien mogen zij 
het Licht doorgeven in de vorm van 
sterretjes en beschuit met muisjes uit-
delen aan de bezoekers om de geboor-
te van het kerstkind te vieren. Ieder-
een is welkom om te komen genieten 
van de live muziek, een glaasje glüh-
wein en lekkere hapjes. 

Op zondag 18 december om 13.00 uur 
gaat de poort open en om 13.30 uur 
zal de officiële opening van de kerst-
stal plaatsvinden door wethouder Van 
Brakel uit Nuenen. 

De kerststal is de hele kerstvakantie te 
bezoeken. Voor meer informatie en de 
openingstijden zie de Facebookpagina 
(Zorgboerderij Krakenburg) en www.
krakenburg.nl

In Memoriam

Arie de Gruijter,            
PvdA-bestuurder van 1974-1994

Met Arie de Gruijter verliest de PvdA 
Nuenen een markant bestuurder die 
over een tijdspanne van 20 jaar onafge-
broken actief was als raadslid en als 
wethouder. Zijn politieke loopbaan 
start in 1973. Hij komt dan als lijsttrek-
ker op de lijst van het Progressief Ak-

koord Nuenen (PAK), een samenwer-
kingsverband van PvdA, D66, PSP en 
PPR. Voor het eerst in de Nuenense 
geschiedenis doen in mei 1974 lande-
lijke partijen mee aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Op de fiets wordt 
in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind met passie campagne gevoerd 
voor linkse politiek. En met succes. Sa-
men met Gerard Aarts komt Arie dan 
voor het PAK in de gemeenteraad. Van 
de genoemde periode van 20 jaar is 
Arie 12 jaar wethouder, voor het eerst 
in 1978. Bij zijn afscheid op 31 maart 
1994 ontvangt hij de erepenning in 
goud van de gemeente Nuenen c.a. 
Als PvdA-wethouder heeft Arie met 
zijn portefeuilles Onderwijs en Socia-
le zaken veel voor Nuenen kunnen be-
tekenen. Ook Cultuur heeft zijn war-
me belangstelling: hij maakt zich er als 
sociaaldemocraat hard voor dat ook 
kinderen van ouders met een kleine 
beurs kunnen deelnemen aan muzie-
klessen, dans of andere vormen van 
culturele vorming. De grote belang-
stelling voor de muziekschool leidde 
destijds zelfs korte tijd tot wachtlijs-
ten. Ook heeft hij zich ingespannen 

voor goede en betaalbare huisvesting 
voor verenigingen en niet te vergeten 
voor de jongerenwerkers.
Arie was niet in het bezit van een rij-
bewijs. Op zijn steile herenrijwiel 
fietste Arie naar zijn vele afspraken in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind, daarbij ook de Bosweg in 
Gerwen niet vergetend. Deze wijze 
van vervoer bleek een uitstekende ma-
nier om informeel mensen te ontmoe-
ten en te horen wat er zoal te wensen 
was en hem dus te doen stond. 
Wij zullen Arie niet meer zien fietsen 
door Nuenen en omstreken. Helaas. 
De PvdA Nuenen denkt met respect 
en waardering aan hem terug. Wij 
wensen Corrie en de kinderen en 
kleinkinderen alle sterkte.

Namens PvdA Nuenen,
Wim Arts, voorzitter

Marianne Cooijmans, secretaris.

Afgelopen zaterdag overleed Arie de Gruijter. Binnen een periode van zes 
weken tijd verliest de PvdA Nuenen wederom een prominent lid. Arie was al 
geruime tijd ernstig ziek. Zijn overlijden kwam voor ons niet als een verrassing. 

Kerstconcert in het 
Van Goghkerkje
Op donderdag 22 december organiseert 
Service-club AGORA een kerstconcert 
met vibrafonist André Voica in het van 
Goghkerkje voor het goede doel: ‘Eyes 
for the World’. Een project om wereld-
wijd kansarme kinderen te helpen om te 
zien met een zelfcorrigerende bril. Kos-
ten: € 25,- incl. drankje en hapje. Tijd: 
van 20.00 tot 22.00 uur. Opgeven: via e-
mail bij Corry Zimmer (ctgm.zimmer@
gmail.com). Reservering definitief na 
overmaken van 25 Euro op Rekening nr. 
NL19ABNA0420478825 t.n.v. Agora 
Club Eindhoven.

Extra koopavonden 
Winkelhart van Nuenen
De winkels van het Winkelhart van 
Nuenen zijn extra geopend op:
•	 Woensdag	21	dec.	tot		21.00	uur.
•	 Donderdag	22	dec.	tot		21.00	uur.
•	 Vrijdag	23	dec.	tot		21.00	uur.
Zo wordt u in de gelegenheid gesteld 
door de winkeliers van het Winkelhart 
van Nuenen om uw kerstinkopen te 
doen op de tijd die u uitkomt. Wij 
wensen u fijn Kerstdagen toe.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl
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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

De afvalkalender 2017 is online. 
Let op GFT+E verandert. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

Onderwerpen:
 Hamerstukken

•	 Tijdelijke	vangnetregeling	2016	Participatiewet
•	 1e	wijziging	tarieventabel	lijkbezorgingsrechten	2017

 Bespreekstukken
•	 Verordening	alleenrecht
•	 Verhoging	krediet	Europalaan	HOV2
•	 Coördinatiebesluit	crematorium	Oude	Landen
•	 Project	huisvesting	vergunninghouders
•	 Centrummanagement	Nuenen
•	 Onderzoek	exploitatiemodellen	Klooster
•	 Accountantscontrole	2016
•	 Verordening	vermakelijkhedenretributie	2017
•	 1e	wijziging	verordening	onroerende-zaakbelastingen	2017

Tijdens	de	openbare	 raadsvergadering	kunt	u	gebruikmaken	van	
het inspreken. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-
2631679 of email griffie@nuenen.nl

AFVALTARIEVEN
Tarief groene container 2017: € 1,00 
Vanaf	1	januari	2017	gaat	het	tarief	voor	het	legen	van	de	groene	
container flink omlaag. Op deze manier kunt u uw groene container 
gebruiken en vaker aanbieden, waardoor (stank)overlast tot het 
verleden behoort. Daarnaast zijn de ophaaldagen afgestemd op het 
seizoen. Snoeiafval kunt u in 2017 gratis brengen naar de milieustraat 
en speciale groenbakken. Uw afvalkalender voor 2017 is nu online 
en	daarin	ziet	u	hoe	en	wanneer	u	het	GFT+E	afval	kunt	aanbieden.	

Minder restafval, meer GFT+E
Samen met u werken we aan een afvalloos Nuenen, dit betekent zo 
min mogelijk restafval en zoveel mogelijk afval wat gebruikt wordt 
als grondstof voor nieuwe producten. Dit is de toekomst! In Nuenen 
blijkt dat nog veel groente- fruit- tuinafval en etensresten in de 
grijze container terecht komen. In 2016 is 50% van het restafval na-
melijk	nog	GFT+E.	Een	veelgehoorde	klacht	is	dat	de	groene	contai-
ner tot (stank)overlast leidt. Daarom wordt de container in de win-
termaanden minder vaak opgehaald en in de zomermaanden vaker, 
tegen een laag tarief van €1,00 per leging. Op deze manier wordt het 
voor u aantrekkelijker om de groene container te gebruiken. 

Snoeiafval gratis brengen 
Op dit moment staan er nog 140 bladkorven waar u uw snoeiafval 
en straks uw kerstboom in kunt doen. 16 januari worden deze op-
geruimd en kunt u voor uw snoeiafval gratis gebruik maken van de 
milieustraat of één van de 13 vaste plekken waar groenbakken komen 
te staan. Welke plaatsen dat zijn vindt u in de afvalkalender onder 
de	knop	GFT+E-afval.	

24-uurs brenghoek 
Op de milieustraat kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een aan-
tal	soorten	afval	gratis	brengen.	Een	aantal	voorbeelden:	 tempex,	
PMD,	glas	en	batterijen.	 In	de	afvalkalender	 leest	u	precies	wat	u	
waarheen kunt brengen en hoe u kunt scheiden. Harde plastic spullen 
mogen	niet	in	de	PMD-zakken,	maar	kunt	u	wel	gratis	naar	de	milieu-
straat brengen. Gemeente Nuenen wordt hierop streng gecontroleerd 
en	loopt	bij	vervuiling	van	PMD-afval	risico	op	een	fikse	boete.
Heeft u vragen over de afval inzameling, kijkt u in de afvalkalender 
op afvalkalender.nuenen.nl of neem contact op met de gemeente 
Nuenen 040 2631631. Heeft u een klacht of opmerking over afval of 
de inzameling, dan kunt u een melding maken op www.nuenen.nl

NUENEN CONTROLEERT OP STOKEN EN 
HET AFSTEKEN VAN VUURWERK
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn	benoemd.	In	de	komende	weken	letten	we	extra	op	het	thema	
stoken en het afsteken van vuurwerk. Op de naleving van andere 
regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Stoken
Bij het verbranden van afvalstoffen in de open lucht kunnen de open-
bare orde en veiligheid in het geding zijn. Daarnaast kan stoken veel 
schade aan het milieu veroorzaken. Daarom is het verboden om in 
de open lucht afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken. Het col-
lege kan van dit verbod ontheffing verlenen. De regels hierover vindt 
u	in	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	en	de	Wet	Milieubeheer.

Vuurwerk
Vuurwerk	afsteken	mag	u	alleen	tussen 31 december 18.00 uur en 
1 januari 02.00 uur op plaatsen waar dat toegestaan is. Iedereen 
die voortijdig vuurwerk afsteekt is in overtreding. 
Het is in ieder geval niet toegestaan om vuurwerk af te steken:

 Nabij en op het terrein van bejaardencentra:
•	 De	Akkers;	
•	 Weverkeshof;
•	 Jo	van	Dijkhof.

 In/op/aan/onder:
•	 abri’s;
•	 bruggen;
•	 overkappingen;	
•	 tunnels;	
•	 telefooncellen;	
•	 vuilnisbakken;
•	 brievenbussen.

  In en nabij winkelcentra (semi overdekt). 

DIENSTVERLENING TAXBUS 
FEESTDAGEN, NIEUWE TARIEVEN 2017
Tijdens	de	jaarwisseling	is	de	dienstverlening	van	Taxbus	aangepast.	
Op	oudejaarsavond	stopt	Taxbus	eerder	en	in	de	nieuwjaarsnacht	
worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden 
geadviseerd de ritten voor de feestdagen tijdig aan te melden. Daar-
naast zijn de tarieven 2017 vastgesteld.

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen willen wij u natuurlijk het best 
mogelijke vervoer bieden. Wij adviseren u daarom om op tijd uw 
ritten voor de kerstdagen te reserveren. Onze vervoerders kunnen 
dan het beste inspelen op uw vervoervraag en alvast een passende 
ritplanning maken. Reserveert u vóór donderdag 22 december 2016, 
16.00 uur, dan kunnen wij uw rit gegarandeerd op het gewenste 
tijdstip inboeken. Reserveert u later, dan is de kans groter dat u met 
vertraging te maken krijgt.

Dienstverlening jaarwisseling
Net	zoals	in	het	openbaar	vervoer	stopt	het	Taxbusvervoer	op	ou-
dejaarsavond	eerder	dan	normaal.	De	laatste	reguliere	Taxbusritten	
op 31 december 2016 starten om 22.15 uur. 
Voor	onze	rolstoelgebonden	klanten	maken	wij	een	uitzondering.	
Zij	kunnen	op	verzoek	ook	tijdens	de	nieuwjaarsnacht	door	Taxbus	
worden vervoerd, omdat zij doorgaans geen alternatieve mogelijk-
heden	hebben	om	het	vervoer	te	regelen.	Voor	rolstoelritten	tijdens	
de nieuwjaarsnacht gelden de volgende voorwaarden:
De rit kan geboekt worden t/m woensdag 28 december 2016, 16:00 
uur	via	de	reserveringslijn	van	Taxbus	(0800-0234	795).
De	ophaaltijden	 liggen	tussen	0.30	en	1.30	uur.	Vanwege	de	be-
perkte beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet hele-
maal op het gewenste tijdstip worden vervoerd. 
In	de	nieuwjaarsnacht	kan	per	pashouder	maximaal	één	(sociaal	of	
medisch) begeleider meereizen. 

Vaste ritten op feestdagen
Vaste	ritten	die	op	een	officiële	nationale	feestdag	vallen,	worden	
uit	de	planning	verwijderd.	Klanten	die	hun	vaste	rit	ook	op	1e	of	
2e kerstdag of op Nieuwjaarsdag willen maken, dienen dit apart en 
tijdig door te geven.

Tarieven Taxbus 2017 
Voor	2017	zijn	de	volgende	klanttarieven	vastgesteld:

Wmo tarief  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,70 per zone
Ouderentarief in Bladel en Helmond  . . . . . . . . . . € 0,70 per zone
Ouderentarief in Geldrop-Mierlo, 
Heeze-Leende	en	Valkenswaard  . . . . . . . . . . . . . . € 1,25 per zone
Tarief	voor	extra	meereizenden*	  . . . . . . . . . . . . . € 6,60 per zone
OV-tarief	in	Helmond	(binnen	gemeentegrens)  . . € 4,20 per rit
OV-tarief	in	Deurne	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,15 per zone
Commercieel	tarief** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9,00 per zone
Toeslag	aankomstgarantie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,95

*	Niet	zijnde	medische	of	sociaal	begeleider,	(maximaal	2)	minder-
jarige kinderen of hulphond.

**Het	commerciële	tarief	geldt	vanaf	de	6e	zone	en	voor	zones	die	
buiten uw individuele vervoersgebied vallen (niet van toepassing 
voor	OV	Helmond).

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 22 december 
2016 vanaf 14.00 uur in het Klooster, gewijzigde aanvangstijd
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raads-
informatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 
U kunt via deze link ook de raadsvergadering live volgen en na afloop 
terugkijken.

Het afsteken van vuurwerk is in deze situaties altijd verboden. In 
een aantal gevallen kan het college hiervan ontheffing verlenen. 
Daarnaast is het natuurlijk altijd verboden om vuurwerk op een 
openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan 
veroorzaken.	De	regels	hierover	staan	in	de	Algemene	Plaatselijke	
Verordening	en	het	Vuurwerkbesluit.	U	kunt	deze	regelgeving	vinden	
via www.overheid.nl

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. Ook zijn de boa’s bevoegd vuurwerk in beslag 
te nemen. 

LET OP:
Natuurlijk mag u niet zomaar afval achterlaten op straat. Dit geldt ook 
voor vuurwerkafval. Bij de verkooppunten van vuurwerk wordt een 
speciale plastic zak meegegeven waar het vuurwerkafval in gedaan kan 
worden. De zak moet worden afgesloten en kan op 2 januari ingeleverd 
worden bij diverse inzamelpunten (zie voor de locatie van de inzamel-
punten www.nuenen.nl). Bij het inleveren van de zak met vuurwerkaf-
val krijgt u een bon waarmee u kans maakt op een mooie prijs. De 
winnaar	wordt	in	januari	2017	in	Rond	de	Linde	bekend	gemaakt.	

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact	opnemen	met	ons	Klantcontactcentrum	via	het	nummer	(040)	
2631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

VERVANGING     
VEROUDERDE STRAATVERLICHTING
Vanaf half december vervangt Ziut de lampen van de straatlan-
taarns in een deel van Nuenen (zuid). De huidige lampen zijn ver-
ouderd en worden vervangen door LED verlichting. De nieuwe 
lampen geven een beter verlichtingsniveau, verbruiken minder 
energie en hebben een langere levensduur dan de lampen die nu nog 
in de lantaarns zitten. Dat zijn lage druk kwik lampen.

De openbare verlichting in de volgende straten is verouderd en wordt 
vervangen door ledverlichting. Het betreft de verlichting op lichtmasten 
van	6	meter	in	de	straten:	Barisakker,	Putterlaan,	Buizerdlaan,	Mezen-
laan, Havikhoek, Mantelmeeuwlaan, Meeuwenlaan, Zilvermeeuwhof, 
Vinkenlaan,	Bosgorsstraat,	Sneeuwgorshof,	Wielewaallaan,	Wederik-
dreef,	Dalkruiddreef,	Kraanvogelhof	en	Spotvogelstraat.
Door de langere levensduur is het niet meer nodig de lampen om de 
3 à 4 jaar te vervangen. Bovendien geeft deze nieuwe verlichting een 
beter verlichtingsniveau en is het beter mogelijk kleuren te herkennen.
Vanaf	half	december	wordt	gestart	met	de	werkzaamheden,	deze	
duren circa twee weken.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwe open-
bare verlichting kunt u mailen met gemeentehuis@nuenen.nl

ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG 
ENERGIEADVIES AAN HUIS
Honderd Nuenense woningeigenaren kunnen voor € 25,- (normaal 
€ 175) de energiezuinigheid van hun eigen woning laten screenen 
door	 een	 onafhankelijke	 adviseur	 van	 SlimWonenPlus.	 Dat is het 
nieuwe gezamenlijke energieloket van alle gemeenten in Zuidoost-
Brabant.	Let	op:	voor	de	eerste	tien	snelle	beslissers	betaalt	de	ge-
meente de energiecheck zelfs helemaal. Ook uw energierekening kan 
omlaag	en	tegelijk	kan	uw	wooncomfort	omhoog.	Vooral	in	huizen	
van ongeveer vóór 1970 (staan veel in bijv. Nuenen-Zuid) is door ge-
richte isolatie (bijv. muren, ramen) vaak nog flink voordeel te behalen.
 
Hoe komt het energieadvies tot stand?
Een	onafhankelijke	adviseur	loopt	samen	met	u	door	uw	woning	en	
let op besparingsmogelijkheden. U krijgt daarvan een rapport met 
concrete adviezen en een indicatie van het huidige energielabel van 
de woning. In het rapport staan maatregelen die u makkelijk kunt 
terugverdienen. Dat geldt zeker sinds dit najaar een nieuwe lande-
lijke subsidieregeling van kracht is. Het energieadvies helpt u om uw 
woning zuiniger (en comfortabeler) te maken. Hoe u de adviezen 
omzet in slimme besparingen staat op www.slimwonenplus.nl Als 
u één of meerdere van de geadviseerde maatregelen ook laat uit-
voeren, krijgt u ook nog korting van de gemeente op het energiela-
bel van uw woning. Handig wanneer u uw woning (ooit) wilt verko-
pen: een energielabel is dan verplicht).

Kostenloos onafhankelijk energieadvies aan huis; de spelregels:
•	 Per	wanneer	kan	ik	het	energieadvies	aanvragen?	Per	direct.
•	 Voor	wie	is	het	energieadvies	bedoeld?	Eigenaren	van	een	woning	

in de gemeente Nuenen c.a. die voor 2000 is gebouwd en door 
de eigenaar wordt bewoond. Complete regels: www.slimwonen-
plus.nl 

•	 Wat	moet	ik	doen?	Aanmelden	kan	op:	www.slimwonenplus.nl
•	 De	eerste	 tien	aanmeldingen	krijgen	een	gratis	energieadvies.	

De volgende honderd aanmeldingen krijgen een energieadvies 
voor € 25,- (gemeente betaalt de rest). Op = op!

•	 Het	energieadvies	wordt	uitgevoerd	door	een	deskundige	van	
SlimWonenPlus

•	 Meer	informatie:	kijk	op	www.slimwonenplus.nl 



  

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 .....

Varkens Filet lapjes
naturel of gemarineerd
........................................iedere 4e gratis
Escalope de Veau
Kalfs schnitsel, pancetta, amandel
en Italiaanse kruiden!! 
100 gram  ................................................3,95
Bij 150 gr. Gebraden Kipfilet
100 gr. Eier salade ........................ gratis
Top kwaliteit
Varkenshaas
100 gram  ................................................1,75

weekaanbiedingen 
donderdag 15 t/m woensdag 21 december

Spinazie panklaar 
 per zak 1,79
Rodekool panklaar     
pan klaar   1/2 kilo 0,99
Litchi    

2 ons 0,99

Navel-sinaasappels  
salade  2 kilo 2,49
Kidney bonen salade
salade  250 gram 1,69
Perssinaasappels

12 stuks 1,99

Broccoli   
   1/2 kilo 0,99

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Top kwaliteit, 
op maat voor u gesneden!!! Acties week 50 : geldig maandag 12 dec. t/m zaterdag 17 dec. 2016_____________________________________________________

Brood van de week:
Tijgerbruin 
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_____________________________________________________

Kerstster
Zacht Kapsel gevuld met
gebonden kersen en slagroom    € 995_____________________________________________________

Kerstschnitt
     € 850_____________________________________________________

Kerstkasteeltjes
Crème gebakje omhuld
met groene marsepein 4+1 GRATIS

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

KOOPJE

SPECIAL

Ook voor al uw wild 
en gevogelte, 

zoals "kalkoenen"

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

  afgiftedatum: 6 maart 1981  |  prijs op aanvraag

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Parkstraat 10a 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Tel: 040 - 283 16 65 

Heeft u relatie 
geschenken nodig? 

Bel of kom langs 

Ook diverse mooie wijnen 
voor uw kerst diner! 

Chivas Regal 12y, in tin 

Single malt 0,7lt. €29,95  
Tribelle 

 Triple sec  0,7lt. €11,50 
Café Marakesh 

Koffie likeur 0,7lt.€11,95 
Jamesons  

Irish whisky 0,7lt. €19,95 

Estaro rum  
Wit of Bruin 0,7lt.€10,95 

Piper-Heidsieck  
Brut of Demi-sec  €32,50 

Menard V.S.O.P. 
    Cognac  0,7lt.  €25,95 

Goblet 
Jonge jenever 1lt. €12,50 

Hoya de Cadenas 
Spaanse Shiraz  

4 + 2 gratis, per stuk €7,50 

La Vieille Ferme, Frankrijk 
 

Rode Ventoux of Witte Luberon 
5 + 1 gratis, per stuk €7,75 

Acties geldig van 10 dec. t/m 31 dec.  
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IVN nodigt raads- 
en commissieleden 
uit voor fietstocht 
in stiltegebied
Binnen afzienbare tijd moet de ge-
meenteraad beslissen over de aan-
leg van een autoweg midden in een 
stiltegebied, deze weg zal ook 
dwars door een landgoed gaan. 

De weg is gepland tussen Gerwen en 
de Helmondweg. Hier is een bosge-
bied waar je nog heerlijk en in alle rust 
kunt wandelen over zandpaden en 
smalle bospaden.
Een aantal bewoners van de Zuider-
klamp en de Geldropsedijk-zuid die de 
naam Nuenen Groen voeren, zijn met 
dit plan gekomen. Zij vertelden dat er 
al een weg lag tussen Gerwen en de 
Helmondweg maar dat dit een zand-
pad was, vertelden zij er niet bij. In het 
kader van het nieuwe wegenstructuur-
plan zou er tijdens de spits wat meer 
verkeersaanbod zijn op de Geldropse-
dijk-zuid. Hier is voor gekozen omdat 
hier reeds asfalt ligt en het streven is, 
dat er zo min mogelijk asfalt bij komt 
maar dat dit wel slim gebruikt wordt. 
Het is dus zelfs de vraag in hoeverre de 
protesterende bewoners hier overlast 
van zullen krijgen. 
Het alternatieve plan waarmee deze 
belangengroep komt is desastreus 
voor de natuur maar ook voor de re-
creatie en het toerisme: veel fiets- en 
wandelpaden zullen door deze weg 
worden afgesneden en toeristen zullen 
zich afvragen: ”Was dat nu dat rustige 
gebied waar we onze vakantie hebben 
gepland?” Dat de natuur hier enorm 
veel schade van zal lijden, is evident: 
de groep mensen die zich Nuenen 
Groen noemt, heeft een naam die nog-
al misleidend is. Het IVN heeft daar-
om het plan opgevat om deze fiets-
tocht te organiseren zodat de raads- en 
commissieleden kunnen zien hoe de 
situatie is waarover zij een beslissing 
zullen moeten nemen. Zondag 18 de-
cember om 14.00 uur verzamelen wij 
bij het Klooster en onder leiding van 
diverse IVN-ers zult u geïnformeerd 
worden over het belang van het be-
houd van dit kostbare stiltegebied. 

Kerstconcert Weverkeshof
Dorpsboerderij Weverkeshof organiseert zondag 18 december vanaf 14.00 uur 
een kerstconcert. Hiervoor verwelkomt men zangeres is Elke Wichers. Zij zal met 
diversen gelegenheidsformaties optreden en een mix brengen van lieve verstilde 
eigen Nederlandstalige liedjes en krachtige swingende nummers van onder an-
dere Jacques Brell. Enkele Nuenenaren zullen haar ondersteunen, zoals Kees van 
Capelle, Karel Werschkull en Martin Bergmeijer.  Zij spelen wereldkerstnum-
mers. Om de kerstsfeer nog verder te verhogen worden er Vlaamse kerstgedich-
ten gedeclameerd.

Kerstconcert Weverkeshof, aan de Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen. Vrij en-
tree. Zie ook www.weverkeshof.nl

Een nieuw licht op Van Goghkerkje
Door Nannie van den Eijnden

In de loop van 2016 waren er al veranderingen zichtbaar. Het licht binnen 
kon worden gedimd, er werden meer concerten en workshops gegeven door 
zeer verschillende artiesten, er werden drankjes geserveerd in de pauze, be-
zoekers stonden buiten in een lange rij…

Ronald Wolf ontvangt de gasten

Op zondag 11 december bracht Ro-
nald Wolf, voorzitter van het bestuur 
van de ‘Stichting van Goghkerkje’ het 
verlichtende woord. “Vandaag laten 
we zien wat we tot stand hebben ge-
bracht” sprak hij vanaf de kansel. “Ons 
doel is om het kerkje zijn functie te ge-

ven in het dorp en daaromheen. Daar 
moet je wel wat voor doen. Die functie 
is het bij elkaar brengen van mensen. 
Het is ooit begonnen met een dominee 
met een beroemde zoon.” Hij bedankte 
iedereen die had meegeholpen om dit 
mogelijk te maken; de mensen die bui-

Wens van centrum ondernemers nog 
niet gehonoreerd door gemeenteraad
Donderdag 2 december werd in de commissievergadering van de gemeenteraad duidelijk 
dat de meerderheid van de raadsleden overweegt niet in te stemmen met de nadrukkelijke 
wens van de centrum ondernemers om een reclamebelasting in te voeren ter voeding 
voor het ondernemersfonds/centrummanagement.

Hoewel alle partijen het er wel over eens waren dat Centrummanagement van essentieel 
belang is voor het centrum van Nuenen, willen de raadsleden dit vooralsnog niet doen 
door middel van een reclamebelasting. "Jullie moeten maar een andere manier verzinnen 
waarvoor je de gemeenteraad niet nodig hebt", aldus een van de raadsleden. Ondanks 
pogingen om de raad ervan te overtuigen dat je de gemeenteraad altijd nodig hebt voor 
het innen van een bijdrage aan een ondernemersfonds, lijkt er vooralsnog geen medewer-
king voor dit voorstel van het college.
Toch vreemd ondanks de nadrukkelijke wens van de centrum ondernemers. 
Ruim 60 ondernemers hebben deze zomer aangegeven dat ze per 1 januari 2017 willen 
beginnen met centrummanagement om op die manier samen aan de vitalisering van het 
centrum te werken en deze bovendien een collectieve impuls te geven. 
1 januari 2018 is te laat en zou een verloren jaar betekenen. Om die reden is de reclamebe-
lasting als voeding voor het ondernemersfonds gekozen omdat dit realiseerbaar is vanaf 
1 januari 2017 
Vervolgens is een initiatiefgroep gestart met het proces tot invoering van centrumma-
nagement en heeft men de stappen doorlopen die de afgelopen 9 jaar door ruim 40 cen-
trummanagement initiatieven in Zuid Oost Brabant met groot succes doorlopen zijn voor 
het oprichten van Centrummanagement. Het laatste en belangrijkste onderdeel was de 
officiële informatie- en stemavond. Iedere stemgerechtigde ondernemer in het centrum 
van Nuenen is door middel van een persoonlijke aangetekende uitnodiging uitgenodigd 
en daarnaast meerdere malen geïnformeerd over het traject, de te lopen stappen, de kos-
ten, het gevolg en de voorwaarden. Men kon op 10 oktober komen stemmen of een mach-
tigingskaart invullen met zijn voor- of tegen stem. Van de 134 stemgerechtigde onderne-
mers was 61% aanwezig (of had een machtiging afgegeven) wat een ruime meerderheid 
is. Van deze 61% stemde 57% voor het invoeren van de reclamebelasting als voeding voor 
het ondernemersfonds ten behoeve van Centrummanagement. 
Iedere ondernemer heeft de kans gehad om zijn menig kenbaar te maken door middel van 
de stemming die onder notarieel toezicht stond. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen is dit een democratisch proces waarbij je als ondernemer het recht hebt om te stem-
men. Een opkomst van 61% is zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen als bij de tweede 
kamer verkiezingen een relatief hoge opkomst .
 Als daarvan dan ook nog eens meer dan de helft kiest vóór dit plan dan mag je toch wel 
aannemen dat je draagvlak hebt aangetoond met een duidelijke voorkeur: Wij willen cen-
trummanagement.
De vraag is dan ook: Gaat de Gemeenteraad van Nuenen zich dwèrs opstellen terwijl de 
centrum ondernemers zelf vragen en instemmen met een reclamebelasting die zij zelf be-
talen en vervolgens ook zelf mogen gebruiken voor het versterken van ons aller centrum? 
Alleen de ondernemers uit het centrum moeten meebetalen maar krijgen er ook allemaal 
zelf weer veel voor terug. 
Wel is inmiddels duidelijk geworden dat de winkeliersverenigingen van Nuenen te weinig 
draagvlak hebben als niet iedereen mee betaaldt en meewerkt aan de versterking van dit 
centrum. Alleen loop je harder, maar samen loop je verder.

Als de gemeenteraad op 22 december niet instemt met de invoering van de reclamebelas-
ting zal er vanaf 1 januari 2017 niet meer ‘gelopen’ worden. Alles staat dan stil en hoe dan 
verder beste gemeenteraad? De laatste ondernemers die tot nu nog genegen waren om 
bij te dragen en zich in te zetten voor een ‘vrijblijvende’ winkeliersvereniging zullen naar 
verwachting ook gaan afhaken.
Neem uw verantwoordelijkheid en stem op 22 december voor het invoeren van die recla-
me-belasting voor de Nuenense centrum ondernemers en draag op deze wijze bij aan het 
revitaliseren van ook uw centrum.
Voor alle centrum ondernemers, zij vragen hier immers zelf om.

Ap Duisterhoff initiatiefnemer. 

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
ten hadden gegraven, sponsoren, gast-
vrouwen, de lichtontwerper en de in-
stallateurs en vroeg om een groot ap-
plaus voor iedereen die er zijn ziel en 
zaligheid in had gelegd. Voor de bui-
tenverlichting is de hulp van Philips 
Research ingeroepen. Ook het doop-
vont is hersteld en er is een draadloze 
netwerkverbinding aangelegd. 

Zijn dochters Hester en Elise zorgden 
voor een leuk muzikaal intermezzo en 
zongen een lied over het kerkje, waarbij 
Hester hen begeleidde op haar gitaar. 
“Licht is een raar iets” vervolgde Ro-
nald, terwijl de gasten genoten van hun 
drankjes en de heerlijke hapjes. “Het is 
natuurkunde, maar als het in de herse-
nen komt, dan komt de herinnering, de 
associatie en de interpretatie.” Drie jaar 
geleden is het lichtplan ontworpen en 
stond de stichting voor de keuze: wat 
gaan we doen? “Je wilt iets bieden voor 
verschillende mensen in verschillende 
omstandigheden en je wilt mensen ver-
binden via het licht. Het tijdstip is niet 
zo gek gekozen, we zijn klaar voor We-
reldlichtjesdag en kerst.” 

Na de demonstratie van de verlichting 
buiten terwijl het carillon kerstliedjes 
speelde werd er binnen soep geser-
veerd. Ronald liet daar de mogelijkhe-
den zien van de nieuw aangelegde 
koofverlichting, de spots in de kroon-
luchters en het aanlichten van het or-
gel. Met een ‘app’ op je mobiele tele-
foon kun je de instellingen en de kleu-
ren van het licht aanpassen, ook in 
diverse tinten wit. “Zonder hoofdpijn 
te krijgen van zoveel keuzes, we probe-
ren het zo makkelijk mogelijk te ma-
ken” legde Ronald met humor uit. 

Er vindt al dertig jaar een vergadering 
van gelovigen plaats op zondag en 
woensdag, er wordt al jaren getrouwd, 
gezongen, gezwegen, gebeden en ge-
rouwd (een uitvaart tot 70 gasten is 
mogelijk). De verbinding was er al en is 
nu door het licht vereeuwigd. De stich-
ting en het kerkje zijn klaar voor de 
toekomst.

Op de facebookpagina van Rond de 
Linde zijn foto’s en filmpjes te zien.
www.vangoghkerkje.nl

In de sporen van de poema

Ruud van Akkeren over 
eeuwenoude Maya-cultuur
Op verzoek van de Stichting Nuenen-Guatemala houdt de antropoloog Ruud 
van Akkeren een presentatie gebaseerd op zijn nieuwe boek ‘In de sporen van 
de poema’. Van Akkeren woont al lange tijd in Guatemala en verricht al vele ja-
ren onderzoek onder en samen met de Maya-bevolking. Ook geeft hij onder-
wijs aan Maya’s over hun eigen geschiedenis en wereldbeeld. Zijn werk heeft 
internationaal veel erkenning gekregen en hij wordt beschouwd als zeer des-
kundig op het gebied van Maya-spiritualiteit en Maya-bewustwording. 

Poema familie
Van Akkeren werkte jarenlang in Tu-
curú, de gemeente waar de Stichting 
Nuenen-Guatemala een speciale band 
mee heeft. Inmiddels is zijn werkter-
rein verplaatst naar San Cristóbal Ver-
apaz. De geschiedenis van die plaats is 
nauw verweven met die van Tucurú. 
De kennis die hij samen met de Poq’om 
Maya’s van San Cristóbal heeft ver-
gaard, geordend en opgeschreven, is 
onlangs gebundeld in een boek ge-
naamd ‘In de sporen van de poema’. De 
oude naam voor die plaats was Kaqkoj, 
vernoemd naar een oud adellijk ge-
slacht, de Kaqkoj of Poema familie. 
Van Akkeren zal in zijn presentatie 
aandacht besteden aan deze stichters 
van de grootste stad in het Hoogland, 
Kaminal Juyu, tegenwoordig bedolven 
onder de huidige hoofdstad Guatema-
la Stad. Volgens Van Akkeren zetten 
hij en zijn groep de huidige ideeën 
over die stad en haar inwoners aardig 
op z'n kop. Het belooft weer een inte-
ressante en boeiende lezing te worden, 
zoals Ruud van Akkeren die al vaker in 
Nuenen heeft gehouden.

Weefhuis
De lezing van Ruud van Akkeren wordt 
gehouden op woensdag 21 december 
om 20.00 uur in ’t Weefhuis aan de Lu-
cas van Hauthemlaan. De toegangs-
prijs is vier euro en de opbrengst komt 
geheel ten goede aan ontwikkelings-
projecten van de stichting Nuenen-
Guatemala. 
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AH Brandevoort/Helmond.
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
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Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
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Aanleveren van digitale teksten 
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standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
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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
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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.
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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 onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:

•	 6	december	2016	 Collse	Hoefdijk	16,	5674	VK	–	het	plaatsen	
   van een aanduidingszuil en gevelreclame 
   (BOUW, RO, afwijken van de bestemming 
	 	 	 en	RECLAME);
•	 9	december	2016	 Vinkenlaan	1,	5672	EJ	–	het	verwijderen	van	
   een draagmuur (BOUW).

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 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum	dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	
u bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	
een voorlopige voorziening te treffen.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN  
VOIRT 55, GEMEENTE    
NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, 
in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke	ordening,	bekend	dat	het	ontwerpbestemmingsplan	Voirt	
55 met ingang van 16 december 2016 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan
Het	bestemmingsplan	Voirt	55	voorziet	in	de	mogelijkheid	om	één	
extra	(vrijstaande)	woning	te	realiseren	op	het	perceel	Voirt	55	te	
Nuenen.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:

•	 7	december	2016	 Gondelierhof	4,	5673	KM	–	het	plaatsen	van	
   een dakkapel aan de zijkant van de woning 
	 	 	 (BOUW);
•	 7	december	2016	 Berg	23,	5671	CA	–	het	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van het realiseren van 
   een appartement in een voormalige winkel-
	 	 	 ruimte	(RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 21	november	2016	Vinkenlaan	1,	5672	EJ	–	het	verwijderen	van	
   een draagmuur (BOUW).

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

Het	besluit	op	de	volgende	aanvraag	omgevingsvergunning	 is	op	
basis van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
met 6 weken verlengd:
•	 Hoekstraat,	kavel	tussen	huisnummer	72	en	74	,	5674	NP
 het oprichten van een woonhuis, verlengd tot 19 januari 2017 
 
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:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	tijdelijk	plaatsen	van	

een	tent	aan	de	achterzijde	van	het	restaurant	aan	Collse	Hoef-
dijk 24 i.v.m.:

	 •	 een	Tonpraotavond	op	21	januari	2017	en
	 •	 een	Miss	Grand	verkiezing	Nederland	op	29	januari	2017;
•	 Aanvrager:	Drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	voor	het	organise-

ren	van	een	boekenmarkt	in	Gemeenschapshuis	d’n	Heuvel	op	
29	januari	2017;

•	 Aanvrager:	Stichting	Oranje	Comité	Nuenen	c.a.	voor	het	orga-
niseren van activiteiten in Gerwen, bestaande uit spelletjesoch-
tend	 op	 Heuvelplein	 en	 optocht	 door	 centrum	 Gerwen	 t.g.v.	
Koningsdag	op	27	april	2017;

•	 Aanvrager:	de	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	voor	het	plaat-
sen van een tent aan de achterzijde van de horeca-inrichting aan 
Parkstraat 1 tijdens de carnavalsdagen in de periode van 24 tot 
en	met	28	februari	2017;

•	 Aanvrager:	Carnavals	Vereniging	“de	Wetters”	voor	het	schenken	
van	zwakalcoholhoudende	dranken	door	de	dames	Van	den	Berg	
en Raaijmakers tijdens de Tonpraotavond en prinsenreceptie in 
M.F.A.	de	Koppelaar	op	21	respectievelijk	22	januari	2017.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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•
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Terinzageligging
Het	ontwerpbestemmingsplan	kan	op	het	gemeentehuis,	Jan	van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	worden	ingezien.	Het	plan	is	ook	raad-
pleegbaar via de landelijke site: www.ruimtelijkeplannen.nl
Het	 ontwerpbestemmingsplan	 kan	 rechtstreeks	 worden	 geraad-
pleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenVoirt55-C001

Zienswijzen
Binnen de termijn van terinzageligging kan een zienswijze met be-
trekking tot dit ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Een 
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van 
Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook 
mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer G. Andriessen (te-
lefoonnummer 040-2631648) van de afdeling Ontwikkeling en 
Handhaving.

BEKENDMAKING ANTERIEURE 
OVEREENKOMST INZAKE 
WONINGBOUWPROJECT GERWEN ZO 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is 
gesloten tussen de gemeente Nuenen c.a. enerzijds en Gerwen ZO 
b.v.anderzijds. 
De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen bouw van 
maximaal 75 woningen, waarvan minimaal 30% in de sociale sector, 
in	Gerwen.	Het	betreft	één	van	de	voetbalvelden	van	RKGSV	en	de	
naastgelegen gronden tot aan de Ter Warden.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) ligt vanaf 16 december 2016 een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de anterieure overeenkomst gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, 
in Nuenen. Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden 
kennis worden genomen van de zakelijke beschrijving van de ante-
rieure overeenkomst bij de receptie van het gemeentehuis. Deze 
publicatie kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke 
website: www.nuenen.nl
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwa-
ren worden ingediend.

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.

Zelfstandige met hypotheek
In ons land werken meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel 
(zzp’ers). Er zijn allerlei licht spottende benamingen in omloop, zoals zelfstandi-
ge zonder pensioen of zelfstandige zonder poen, en dat zijn dan nog de aardig-
ste. Hoe je ook over het verschijnsel zzp’er mag denken, de meeste economen 
zijn het er wel over eens dat flexibele arbeid verder zal toenemen.
Wat tot nu toe ook vrij zeker was: de meeste zzp’ers kunnen moeilijk een hypo-
theek krijgen en waren dus ook zzh’er: zelfstandige zonder hypotheek. De hypo-
theekmarkt was op z’n zachtst gezegd nog niet klaar voor deze nieuwe maat-
schappelijke ontwikkeling. Er was sprake van redelijk hoge drempels bij de 
geldverstrekkers, uiteraard voortkomend uit de gedetailleerde regelgeving 
waaraan Nederland zo rijk is. Om te beginnen moesten ze al drie jaar actief zijn 
als zelfstandige voordat ze überhaupt in aanmerking kwamen. 
Voor zzp’ers met een redelijk florerend bedrijfje breken nu betere tijden aan. Ze 
kunnen nu na 12 maanden ondernemerschap al terecht bij een flink aantal gro-
tere geldverstrekkers voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG). Vanaf 1 januari is een hypotheek tot 245.000 euro haalbaar. Dit is moge-
lijk dankzij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). “Veel zelfstandigen 
zonder personeel gaan hier voordeel van krijgen”, stelt directeur Sylan Dresens 
van WEW.
Deze instelling heeft samenwerking met experts gezocht om op een verant-
woorde manier iemands toetsinkomen vast te stellen. Er wordt daarbij meer ge-
keken naar iemands verdiencapaciteit dan naar de contractvorm waarmee ie-
mand zijn geld verdient. Zo krijgt iedereen gelijke kansen. Na bepaling van het 
toetsinkomen wordt het reguliere hypotheektraject gevolgd. Voor zzp’ers en 
hypotheekadviseurs wordt het traject op deze manier een stuk gemakkelijker. 

Zo flexibiliseert ook de hypotheekmarkt en komen zzp’ers ge-
makkelijker en laagdrempelig aan een hypotheek.

Inmiddels is er al ruim voldoende keus voor de zelfstan-
digen, maar de verwachting is dat komend jaar nog 
veel meer grote en kleine partijen zullen aansluiten 
en de zzp’er met hypotheekaanbiedingen gaan be-

dienen. Ook de belangenorganisaties van zzp’ers heb-
ben al verheugd gereageerd. Dit zal ongetwijfeld bij-
dragen aan verdere dynamiek op de woningmarkt. 

De zzh’er - zelfstandige zonder hypotheek - wordt hiermee 
in ieder geval een zelfstandige met hypotheek oftewel: een 

zzw’er, zelfstandige zonder woonzorgen. Uiteraard geldt 
voor zzp’ers net zo goed als voor mensen in loondienst 

dat ze wel aan hun betalingsverplichtingen moeten 
blijven voldoen, ook in slechtere tijden.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Solo Expositie ‘Human’   
van Frank Keieren
Zondag 18 december wordt de solo expositie ‘Human’ van Frank Keieren ge-
opend bij atelier en beeldentuin Ruimte in beeld, Dubbestraat 9a in Nue-
nen. Iedereen is van harte welkom tussen 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis. De expositie ‘human’ gaat over mensen en menselijke krachten en 
emoties. Het is een bijzondere serie schilderijen in verschillende stijlen en 
technieken. Bij elkaar vormt het een afspiegeling van jaren werk van Frank 
Keieren als kunstenaar.

Tekenen, en later schilderen, heeft al-
tijd een onderdeel uitgemaakt van zijn 
leven. Zijn inspiratie om te schilderen 
haalt hij vooral uit het verlangen om 
iets moois te creëren. Mede door het 
reizen naar verre landen en de kennis-
making met verschillende culturen is 
hij mensen gaan schilderen. Frank heeft 
oorspronkelijk een grafische opleiding 
en jarenlang in een grafisch bedrijf ge-
werkt. Hij is grotendeels autodidact. 
Hij experimenteert graag met verschil-
lende verfsoorten, mixed media, textu-
ren en verschillende stijlen. Doel is al-
tijd om mooie schilderijen te maken, 
liefst met een boodschap. Voor hem is 
een schilderij geslaagd als de toeschou-
wer geraakt wordt en er een bepaald ge-
voel bij krijgt. Het is dan ook niet 
vreemd dat de mens zijn belangrijkste 
thema is in de schilderijen, al is dat lang 
niet altijd even duidelijk zichtbaar.
Naast kunstschilder is Frank gezins-
therapeut. Hij ervaart dat de combina-
tie van werken met mensen en schilde-
ren een aanvullende werking heeft. 
Door het schilderen kan hij een betere 
therapeut zijn en door het werken met 
mensen, een betere schilder. In zijn 
schilderijen zit een gelaagdheid, die hij 
ook in mensen terug ziet. Momenteel 
volgt hij met veel plezier de vakoplei-
ding voor portretschilders bij de por-
tretschool in Amsterdam. Voor hem is 
dit een mogelijkheid om zich nog meer 
te verdiepen in het vak van portret-
schilder en dit te gebruiken in zijn 
schilderijen. De expositie is verder te 
zien tot en met zondag 12 februari, na 
een telefonische afspraak: 06 23670405.



Stel dat je een wens voor een bijzonder iemand kunt laten uitkomen? 
Wat zou je dan wensen? En voor wie? Laat het ons weten en Winkelcentrum 
Woensel zal van alle inzendingen diverse kerstwensen in vervulling laten gaan. 
Kom hiervoor 17 en 18 december naar Winkelcentrum Woensel. Daar worden 
de kerstwens � yers uitgedeeld door een � yerteam én zijn ze verkrijgbaar bij de 
diverse houten kersthuisjes op het winkelcentrum.
 
Verder is er volop gezelligheid in Winkelcentrum Woensel op 17 en 18 december 
met onder andere gezellige muziek, sneeuwbal gooien, sel� e spot met snowglobe,
snowboard simulator, inpakservice en verschillende kersthuisjes met lekkere 
gerechten. Ook staat er vanaf 17 tot 24 december een kerststal met echte dieren.

WWW.WOENSXL.NL

KERST IN WOENSEL

MAKE A

KOOPZONDAG 
18 DECEMBER 

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

CHRISTMAS SHOPPING
20% KORTING OP TRUIEN EN VESTEN

KOOPZONDAG 18 DECEMBER
GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Winkelhart van Nuenen

Zondag 18 december • 12.00 - 17.00 uur

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

KOOPZONDAG

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Bloemsierkunst
Fleur-Inn

__MODE __Sanders

Chris Vogels
keurslager

SCHOENSERVICE
EEF IMMING

De voordelen van Kernkwartier:
• overdekt winkelplezier!

• Alle boodschappen onder 1 dak 
• Ruimvoldoende gratis parkeergelegenheid

Op koopzondag 18 december zijn er 
diverse winkels in het kernkwartier 

open van 12.00-17.00 uur.

Op vrijdag 23 december zijn er diverse 
winkels open van 9.00-20.00 uur.

Alle winkeliers van 
Winkelcentrum
KERNKWARTIER

wensen onze klanten 
prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2017 toe!
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2e druk boek Marijn, opbrengst 
weer voor Make-A-Wish!
Het verhaal van het boek begint in oktober 2012, op de Make-A-Wish dag 
van Marijn Zandboer. Make-A-Wish is een stichting die de wensen van ern-
stig zieke kinderen in vervulling laat gaan. Marijn had een hersenstamtumor, 
waar hij uiteindelijk een jaar later op 11 jarige leeftijd aan is overleden. 

Gebruik sociale media!
Woensdag 30 november waren, in kerkelijk centrum De Regenboog, een 
zestigtal toehoorders aanwezig bij de oecumenische thema-avond om te 
luisteren naar Eric van den Berg die ging spreken over het gebruik van socia-
le media zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en andere toepassingen. De 
Nuenense kerken hadden communicatieadviseur van den Berg uitgenodigd 
omdat zij zich er bewust van zijn dat zij meer gebruik moeten maken van de 
mogelijkheden van sociale media. 

Nadat de ervaren inleider zijn gehoor 
met een aantal quizvragen uit hun ‘af-
ter-dinner-dip’ gehaald had, was ieder-
een bij de les en fris van geest. Hij 
opende zijn lezing met de stelling dat 
kerken er voor moeten zorgen dat zij 
prominent in de nieuwe wereld van de 
sociale media aanwezig zijn. In die we-
reld krijgen mensen iets van elkaar ge-
daan zonder dat ze in een organisatie 
zitten. Die wereld is een wereld waarin 
de gebruiker bepaalt wat er gebeurt. 

Er zijn tal van redenen waarom men-
sen de nieuwe media benutten: om in 
contact te blijven met anderen, om 
niets te missen of om kennis te geven 
en te delen. Om succesvol te zijn op so-
ciale media moet men informatie ge-
ven, luisteren en vragen. Van den Berg 
gaf daarna de aanwezigen op een on-
derhoudende en humoristische manier 
een aantal persoonlijke adviezen: Wees 
niet bang om sociale media te gebrui-
ken. Bepaal je doelen, bijvoorbeeld 
naamsbekendheid, gemeenschap op-
bouwen, of bereiken van mensen die je 
anders niet kunt bereiken. Zorg voor 
een goede digitale presentie; als je posi-
tief bent, zal men positief reageren. Vul 
je profiel helder in: Wie ben je? Wat 
doe je? Hoe ben je te bereiken? Zorg 
voor waardevolle communicatie over 
en weer. Heb er plezier in! 

Tijdens de avond kwamen spontaan 
verhalen los over het gebruik van so-
ciale media. Een jongere toehoorster 
kon via sociale media contact leggen 
met gelovige jongeren van over heel de 
wereld. Jongerenkoor Jocanto had er-
varen dat door het gebruik van 
WhatsApp zaken sneller geregeld wor-
den. Een man en vrouw hadden zich 
via sociale media leren kennen en wa-
ren inmiddels gelukkig getrouwd. De 
inleider sloot de avond af met een te-
rugblik in het verleden en een vooruit-
blik naar de toekomst: Het duurde, na 

de uitvinding van de boekdrukkunst, 
enkele jaren eer de kerken de boek-
drukkunst met groot succes gingen ge-
bruiken voor het verkondigen van hun 
boodschap. Op dit moment is de we-
reld al 20 jaar met sociale media bezig; 
de kerken echter hebben op die kans 
nog niet voldoende ingespeeld. Wat 
ons nog te wachten staat in de nabije 
en verre toekomst op het gebied van 
sociale media daar kunnen we ons op 
dit moment nog geen voorstelling van 
maken. De mogelijkheden zijn enorm. 

Op het eind van de avond werd Eric 
van den Berg voor zijn enthousiaste 
presentatie en deskundige toelichting 

Marijns grootste wens was schrijver 
worden en een eigen boek uitgeven. 
Op zijn Make-A-Wish dag ontmoette 
Marijn de schrijver Wim Daniëls, die 
hem vertelde hoe je een boek moet 
schrijven en hoe een boek gemaakt 
wordt. Na een rondleiding in drukkerij 
Van Stiphout kreeg Marijn een heel bij-
zonder cadeau: een eigen boek in een 
oplage van 5 exemplaren. Marijn ver-
zamelde zijn mooiste gedichten en ver-
halen, die hij van zijn zesde tot en met 
zijn elfde jaar geschreven had. Gedich-
ten en verhalen geschreven op zijn 
school de Rietpluim, als project voor 
de plusklas of voor familiefeesten. Het 
resultaat was een prachtig boek: '25 
verhalen en versjes van '01 tot nu'. He-
lemaal door Marijn zelf vorm gegeven. 
Lettertype, grootte van de letters, vorm 
van het boek en kaft, alles heeft Marijn 
zelf uitgekozen. De 1e druk kwam uit 
in juni 2013: 600 exemplaren (!) en was 
binnen 3 maanden uitverkocht! De op-
brengst schonk hij aan Make-A-Wish. 
Zo staat het ook in zijn boek: Van Ma-
ke-A-Wish voor Make-A-Wish!

Heel bijzonder is dat eind november 
2016 de 2e druk van het boek '25 ver-
halen en versjes van '01 tot nu' is ver-

schenen. Een boek om voor te lezen en 
om zelf te lezen, met 114 pagina's en 25 
tekeningen in kleur. Zoals Wim Dani-
els zei: "Het mooiste boek dat ik ken 
van zo'n jonge schrijver!" Het boek is 
voor €15,- te koop via de website www.
MarijnZandboer.nl. Ook deze keer 
gaat de opbrengst naar Make-A-Wish. 
Marijn vond het zelf belangrijk om zo-
veel mogelijk leuke dingen te doen en 
die kans moeten andere kinderen ook 
krijgen! 

BRENGT NUENEN
IN BEELD

LON is een Stichting met een representatief Programma Beleidsbepalend Orgaan
(PBO) waarin de leden een stroming vertegenwoordigen voor de lokale gemeenschap.
Het bestuur van de LON bestaat uit 5 personen, voorzitter, secretaris, penningmeester

en twee algemene leden. Middels jaarplannen wordt o.a. het beleid bepaald van de
programmering.

Realisatie van de programmering wordt bewerkstelligd door vrijwilligers die
zorgdragen voor de redactionele en operationele werkzaamheden bestaande uit,

camerawerk, journalistieke activiteiten en montage en technische werkzaamheden.

De vrijwilligersgroep bestaat uit een groep enthousiaste personen die op basis van
vrijwilligheid gestalte geven aan de LON. De activiteiten van de vrijwilligers bestaan uit:

• Redactioneel werk • Journalistieke werkzaamheden
• Technische ondersteuning v.w.b. camera-, uitzend-, montage- en

computerapparatuur • Camerawerk • Montagewerkzaamheden
• Presentatie en interviews • Contacten met stakeholders

Op dit moment zijn, naast het bestuur, dagelijks zo’n 40 à 50 vrijwilligers bij radio en tv
actief. LON heeft altijd plaats voor mensen die op basis van de bovengenoemde

werkzaamheden maatschappelijk actief willen zijn. Het is altijd op basis van
vrijwilligheid maar niet vrijblijvend. We zijn tenslotte verantwoordelijk voor de

uitzendingen. Indien u interesse heeft, meldt u zich aan door een bezoek te
brengen aan de studio in “Het Klooster”.

Financiële administratie, budgettering, opstellen jaarrekening
enz. van een omroepstichting. E.e.a. in overleg en in

samenwerking met de accountant.

Profiel vrijwilliger:
Samenwerker, vakbekwaam, sociaal betrokken in de Nuenense

gemeenschap. Affiniteit met de omroepwereld is een pré.

Werktijden:
In overleg, circa 20 uur per maand, inclusief vergaderingen.

Heb je interesse? Stuur dan je CV met een korte motivatie naar
bestuur@omroepnuenen.nl.

Ook voor vragen of suggesties kun je ons op het
bovenstaande adres e-mailen.

Lokale Omroep Nuenen

Postadres: Postbus 38
5670 AA Nuenen

Lonstudio:

Park 1 (eerste etage)
5671 GA  Nuenen

T: 040 - 2835384
bestuur@omroepnuenen.nl www.omroepnuenen.nl

PENNINGMEESTER LON (m/v)

VACATURE:

Stichting Nuenen-Guatemala presenteert

Unieke Maya weefkunst in ‘t Weefhuis
De stichting Nuenen-Guatemala organiseert een tentoonstelling met Maya 
weefkunst uit Guatemala. In ’t Weefhuis wordt de verzameling getoond van 
Marianne van Blarcum uit Geldrop. 

In de afgelopen 35 jaar heeft zij een 
prachtige collectie Maya-kleding ver-
zameld. Er is prachtige oude weef-
kunst te zien. De meeste kleding heeft 
Marianne bij de Maya’s zelf gekocht 
tijdens haar reizen in Guatemala. Ze 
raakte daar niet alleen onder de indruk 
van het lot en de roerige geschiedenis 
van de Maya’s, maar werd ook gefasci-
neerd door de eeuwenoude weefkunst 
die daar van moeder op dochter wordt 
doorgegeven. Met behulp van een zo-
geheten ‘heupweefgetouw’ beginnen 
jonge meisjes al met het weven van 
eenvoudige patronen. De volwassen 
vrouwen weven met specifieke kleuren 
en ingewikkelde patronenreeksen. Ie-
dere streek in Guatemala kent zijn ei-
gen kleuren en symbolen. Opvallend is 
dat het model van de blouses steeds 
hetzelfde is: een min of meer recht-
hoekige lap, bestaande uit drie stroken 
stof, met een opening voor de hals in 
het midden. Dat is ontstaan doordat 
de heupweefgetouwen niet veel brede-
re lappen stof kunnen weven. Met klei-
ne steekjes worden die lappen vervol-
gens aan elkaar gezet. In Guatemala 
heten deze kledingstukken ‘huipil’. Dit 
is afgeleid van het Azteekse woord 
Huipili wat 'mijn bedekking' betekent.

Onderwijs voor Maya-vrouwen
De toegangsprijs voor deze unieke ten-
toonstelling is vier euro. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan het onder-
wijsproject van de stichting Nuenen-
Guatemala. Dit project stelt Maya- 
vrouwen in staat om onderwijs te vol-
gen. De meeste vrouwen hebben nooit 
de gelegenheid gehad om naar school 
te gaan. 
De tentoonstelling ‘Maya weefkunst in 
’t Weefhuis’ is dagelijks te zien vanaf 
zondag 18 december tot en met vrijdag 

30 december (uitgezonderd eerste 
kerstdag) van 13.00 tot 17.00 uur. Op 
de openingsdag geeft Marianne van 
Blarcum om 14.30 uur uitleg over de 
Maya weefkunst. De tentoonstelling 
wordt gehouden in ’t Weefhuis aan de 
Lucas van Hauthemlaan 1, achter het 
gemeentehuis.

Een ‘huipi’ uit Guatamala, een weefpro-
duct dat door Maya vrouwen in Guatama-
la al eeuwenlang wordt gedragen.

door de aanwezigen met een hartelijk 
applaus beloond. Afgelopen zondag 
hebben geïnteresseerden nog geani-
meerd nagepraat over het thema so-
ciale media tijdens ‘Broodje Thema’ in 
kerkelijk centrum De Regenboog. De 
volgende oecumenische thema-avond 
is op woensdag 25 januari 2017. Edith 
Thouin zal dan spreken over de ver-
antwoordelijkheid van de financiële 
sector voor de economische crisis van 
2008. Zij plaatst de crisis in historisch 
perspectief en trekt conclusies uit die 
harde les. 

Solo-expositie Nuenense fotograaf Wil Crooymans

‘Abandoned Beauty’
In zijn vrije tijd reist Wil het liefst door Europa om verlaten gebouwen met 
zijn camera vast te leggen, een vorm van fotografie die ook wel urbex foto-
grafie wordt genoemd. Hij doet dit door avontuurlijke fotomodellen mee te 
nemen, die samen met hem op reis gaan naar vervallen kastelen, stervende 
industrie en aan hun lot overgelaten kerken en commerciële gebouwen. De 
modellen brengen de uitgestorven ruimtes weer tot leven, waarbij hun 
schoonheid zowel in contrast als in harmonie staat met de vervallen 
omgeving. 

Wil fotografeert al zijn hele leven en is 
weer actief begonnen in 2014, na de 
komst van zijn gezin. Hij vindt zijn mo-
dellen via een prikbord voor kunste-
naars en modellen, organiseert een ken-
nismaking en legt uit wat de bedoeling 
is. De locaties vindt hij vooral op rijaf-
stand in Europa, zoals Italië en Polen. 
De expositie vindt plaats van 17 de-
cember tot en met 28 januari bij Hol-
land Art Gallery, Kleine Berg 49 in 
Eindhoven. De galerie is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag. 
www.abpictures.nl

Opbrengst flessen-
actie Jumbo Ton 
Grimberg voor St. 
Strijd Tegen Misbruik
De flessenactie bij Jumbo Ton Grimberg 
in november voor de Stichting Strijd Te-
gen Misbruik heeft het mooie bedrag 
van 239,10 opgeleverd. De Stichting is er 
erg blij mee en kan hiermee kinderen en 
ouders die het slachtoffer zijn van seksu-
eel misbruik helpen en ondersteunen. 
Nogmaals dank voor u steun!.



DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIGNoordveld

Drogisterij en Parfumerie

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 21 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

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

Multifocale bril
met standaard leesgedeelte

Compleet

Compleet

Geldig t/m 31 dec. 2016 
met actiescode 752077

Geldig t/m 31 dec. 2016 
met actiescode 186869

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

Op alle 
dames en heren
eau-de-toilettes 

25% directe 
kassakorting*

25%
korting*

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

wijk Nuenen-Oost
(Omg. De Vlos ±180 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

Complete winterservicebeurt
voor uw fiets
(Exclusief vervangen van onderdelen of meerwerk)

€ 45,-
€ 65,-

Zorgeloos wonen  
in de Pieter Dekkersstraat

Wooncentrum Pieter 
Dekkersstraat ligt in 
het gezellig centrum 
van Nuenen.   
Diverse winkels 
 zoals  supermarkt, 
kapper en slager 
maar ook horeca en 
een  bushalte vindt u 
binnen een straal 
van 300 meter.

Te huur: 2-kamerwoningen met balkon

•	 De woningen zijn bestemd voor personen van 60 jaar 
en ouder

•	 Oppervlakte van de woningen is ongeveer 56 m²

•	 De verdiepingen zijn met de lift bereikbaar

•	 Pieter Dekkerstraat is via een gang verbonden aan 
zorgcentrum Archipel Akkers

•	 Logeerkamer aanwezig

•	 Gebruik maken van de voorzieningen van het zorg
centrum zoals maaltijden, en diverse gezellige 
 activiteiten

•	 Kale huur vanaf E 625, en voorschot servicekosten, 
exclusief stookkosten vanaf E 63, per maand

Meer informatie:  
bewonersconsulent bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur 
telefoonnummer 088921 00 57 / pieter.dekkersstraat@woonzorg.nl 
www.woonzorg.nl/pieter_dekkersstraat

Pieter Dekkersstraat 12-114 in Nuenen

Let op: Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, dient u te
voldoen aan de inkomenseisen. Bij deze woningen geldt dat u als alleenstaande 
een jaarinkomen van minimaal E 22.200 moet hebben.
Kijk voor meer informatie op www.woonzorg.nl/inkomenseisen.
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Kerstmarkt bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats
Bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats vindt komend weekend de jaarlijkse 
kerstmarkt plaats. De aangeboden producten zijn ter plaatse gemaakt: 
kerstbloemstukjes, een vogelnestkastje, houten speelgoed, kandelaars of 
iets anders. De opbrengst wordt gebruikt voor de huur en exploitatie van 
het gebouw en de uitoefening van activiteiten door onze deelnemers. 

S.C ’t Eenoodje presenteert BAM!
Blaaskapel ’t Eenoodje, 33 jaar geleden geboren op Eeneind, organiseert op 
29 januari 2017 ter ere van dit jubileum een groots kapellenfestival. Het fes-
tival zal in het teken staan van bier, muziek, en gezelligheid. BAM! staat dan 
ook voor 33 jaar Beer and Music. Oud-leden, Nuenenaren, muziekvrienden 
en carnavalsliefhebbers zijn welkom om dit feestje mee te vieren.

Kerstboom
Net als voorgaande jaren hebben Café Ons Dorp en Kunsthandel Art Dumay een 
kerstboom neergezet op het terras tussen hun zaken. Vanaf zondag 15.00 uur kan 
daar een aperitief worden genuttigd rondom de boom en bij het vuur.
N.B. In de aankondiging van vorige week was helaas de datum weggevallen. Dat 
moet zijn komende zondag, 18 december.

Marcando straalt in kerstconcert
Zowel de kerkzaal als de tribune van de Regenboog waren afgelopen zon-
dagmiddag tot de laatste plaats bezet. Bijna 200 muziekliefhebbers waren 
gekomen voor het tweejaarlijkse kerstconcert van Vocaal Ensemble 
Marcando.

Sinterklaas op De Wentelwiek
Alle kinderen van basisschool De Wentelwiek, peuters van Korein kinderplein en 
Kids society Erica en vele ouders stonden vol verwachting op Sinterklaas en zijn 
Pieten te wachten. Helemaal in stijl van Wellespiet kwam Sint in een bakkersbak-
fiets naar school. Gefietst, geduwd door bakkerspieten. Sinterklaas kreeg als ca-
deau ook nog een hele mooie taart van papier, gemaakt door de groepen één tot 
en met vier. Daarna kwam Sint met de pieten nog in alle groepen op bezoek en 
ook een aantal peuters mochten Sint nog een handje geven. Alle kinderen kregen 
ook nog een cadeautje van Sint; in de groepen één tot en met vier van de pieten, 
in de groepen vijf tot en met acht in vele mooi gemaakte surprises. Sint had erg 
genoten van het bezoek aan De Wentelwiek.

Het kapellenfestival zal plaatsvinden 
in feestcentrum Berkenbosch en zal 
opgeluisterd worden door diverse ka-
pellen uit Nuenen en omstreken. ’t 
Eenoodje vraagt belangstellenden fo-
to’s van henzelf met ’t Eenoodje mee te 
nemen om een collage te maken van 33 
jaar Eenoodje.
BAM! 33 jaar BEER and MUSIC. Zon-
dag 29 januari 2017, van 14.00 uur tot 
20.00 uur in Feestcentrum Berken-
bosch, Nuenen.

De koffie of thee en de warme, zelfge-
bakken wafels staan natuurlijk weer 
klaar. Openingstijden kerstmarkt: Za-
terdag 17 december van 10.00 uur tot 
16.00 uur; Zondag 18 december van 
11.00 uur tot 16.00 uur. 
De Dorpswerkplaats ligt aan het Park 
63b, ingang tussen de restaurants 
Goesting en De Zonnewende.

De inschrijving voor de activiteiten bij 
de Dorpswerkplaats voor 2017 loopt 

inmiddels. Deelnemen aan één groeps-
activiteit kost €100 per jaar. Een paar 
keer op proef meedoen is mogelijk.
Zie ook 
www.dorpswerkplaatnuenen.nl

Het publiek werd getrakteerd op sfeer-
volle Engelse Carols, die de hoofdmoot 
vormden van het programma. Juist de-
ze muziek heeft alles in zich om de lief-
hebbers van kerstmuziek in de goede 
sfeer te brengen. Marcando wist onder 
leiding van Tom Suters de juiste toon 
te treffen, van ingetogen tot uitbundig. 
Dat laatste was zeker het geval bij de 
twee slotstukken. Met krachtige klan-
ken werd het toortsenlied (Torches) 
ten gehore gebracht, met stevige orgel-

begeleiding van Kees Veldhoen. Mar-
cando eindigde het concert met een 
bekend Engels drinklied (de Wassail-
song), dat traditioneel na Kerstmis ge-
zongen wordt. En heel toepasselijk: er 
werd nog gezellig nagepraat onder het 
genot van een glaasje. 

Zondag 18 december wordt het con-
cert herhaald in het Oude kerkje in 
Waalre aan de Oude Torenstraat. Aan-
vang 15.00 uur, toegang 7 euro.

Oproep:   
oude kerstfoto’s
Oude kerstkiekjes. Daar is Rond 
de Linde naar op zoek. Foto’s ge-
maakt van Kerstmis in de jaren 
‘50, ’60, ’70 en ’80. Van de nacht-
mis. Oude kersttaferelen met de 
hele familie. Toen het interieur 
nog veel bruine en gele tinten 
had. En schrootjes tegen de mu-
ren. De foto’s nog een beetje wa-
zig. Toen iedereen nog een kerst-
stal had staan met aan elkaar ge-
lijmde herders en koningen. En 
er voor de raam een rode of witte 
kerstster hing. Toen kerstballen 
nog verschillende kleuren had-
den en er zilveren slingers en vo-
geltjes in de boom hingen. Mis-
schien zelfs een witte Kerst?

Scan of maak een duidelijke foto 
van de betreffende oude foto en 
stuur die tot en met maandag 
naar: kerstfoto@ronddelinde.nl
Graag met vermelding van het 
jaartal en eventueel de locatie en 
familienaam. Een selectie hier-
van zal in de kersteditie van Rond 
de Linde worden geplaatst.

Dichtbundel ‘Contemplatie’

Extra herdruk, 
beperkte oplage
Leuk als cadeau voor kerst en passend 
bij deze tijd van het jaar van stilte en 
bezinning is deze bundel met gedich-
ten over liefde, enthousiasme, schoon-
heid, verwondering, verbondenheid, 
verlies en rouw. Het leven als een reis 
met al zijn facetten, waarin zoveel te 
ontdekken en beleven valt! De bundel 
kost € 12,50 en is te koop bij Risjamo, 
Hoge Brake 66 (Nuenense schrijvers-
kast) en te bestellen bij de auteur/uit-
gever: info@laprospettiva.nl

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

Géén verkooppraatjes maar feiten!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Bart in de Knop:      
De Vaste Kerstmannen
In de donkere dagen voor kerst zorgen de Vaste Kerstmannen traditiege-
trouw voor licht, warmte en gezelligheid. De band is ontstaan uit de vaste 
begeleidingsband van Gerard van Maasakkers. 

Op zondag 18 december om 16.00 
uur nemen Bart de Win en Harry 
Hendriks beurtelings de gloedvolle 
zangpartijen voor hun rekening en 
ook bassist Rinus Raaijmakers en 
drummer Martijn Soeterbroek zetten 
hun beste beentje voor om een origi-
nele draai te geven aan zowel bekende 
als minder bekende kerstliedjes. Een 
ideale zondagmiddag om alvast in 
kerstsfeer te komen onder het genot 

van een lekker drankje! Meezingen 
mag! Na afloop van het concert wordt 
er een heerlijk kerstdiner geserveerd. 
U kunt hiervoor reserveren. 

Bart de Win: toetsen, zang. Harry Hen-
driks: gitaar, zang. Rinus Raaijmakers: 
bas, zang.Martijn Soeterbroek: drums.
Bart in de Knop 18 december 2016 
16.00 uur. ‘t Rozenknopje, Hoogstraat 
59 Eindhoven. Toegang gratis

EHBO actie    
bij Jan Linders
Deze week worden er 4 artikelen bij 
Jan Linders aangeboden, waarvan 
elke keer 1 euro naar de Nuenense 
EHBO-vereniging gaat. Ook bij de le-
geflessenautomaat staat een koker 
waar u uw tegoedbonnetjes kunt de-
poneren. Ook hiervan gaat de op-
brengst naar de EHBO-vereniging.

Op zaterdag de 17e zal de vereniging 
zich presenteren in de winkel van 9.30 
tot 14.00 uur. Er wordt dan informatie 
gegeven over de vereniging, de cursus-
sen zoals b.v. reanimatie of kinder-EH-
BO en u kunt zich ook aanmelden.
Om in Nuenen te kunnen blijven vol-
doen aan de vraag naar EHBO'ers bij 
evenementen, is uw steun hard nodig. 
Deponeer dus uw bonnetjes in de ko-
ker en koop een van de aanbiedingen. 
Zorg, dat ze hun werk kunnen blijven 
doen en gratis lessen kunnen geven 
aan de basisscholen!
Informatie en aanmelden: 06-53906863 
of ehbo.nuenen@onsnet.nu of op onze 
website: www.ehbonuenen.nl 
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Doe mee met      
het Overdwars krakerfestival
Op zondag 22 januari 2017 wordt voor de vierde keer in successie het Over-
dwars krakerfestival georganiseerd in Café Ons Dorp. Tijdens dit festival 
wordt het nieuwe carnavalsnummer van Nuenen verkozen door een jury die 
bestaat uit carnavalsiconen met een rijk carnavalsverleden, krachtig en ac-
tief in het heden en een belofte voor de toekomst.

De organisatie heeft nog wat tips voor 
deelnemers:
•	 laat	 je	 inspireren	 door	 de	 actuali-

teit,	 lokale	gebeurtenissen	of	gou-
den	ouden

•	 hou	het	simpel
•	 kies	een	leuke	uitdossing
•	 bedenk	een	kleine	act	en
•	 pak	het	publiek	helemaal	in

Inschrijven	 kan	 door	 te	mailen	 naar:	
overdwarskrakerfestival@gmail.com.	
Voor meer informatie of vragen zie: 
www.facebook.com/liedjesfestivalnu-
enen en overdwarskrakerfestival@
gmail.com.
Overdwars Krakerfestival, zondag 22 
januari	van	14.00	uur	tot	18.00	uur	in	
Café Ons Dorp.

Kaartverkoop Dwersklippelgat
Op	 10	 december	 is	 de	 kaartverkoop	
gestart voor leden van De Dwersklip-
pels.	 Op	 17	 december	 start	 de	 vrije	
verkoop.	Alle	kaarten	zijn	te	koop	op	
www.dwersklippels.nl/kaartverkoop

Receptie
Op	zondagmiddag	8	januari	is	de	receptie	van	de	jeugdprinses	en	Vrouwe	Jura	en	
hun	gevolg.	Dit	vindt	plaats	in	Het	Klooster	Nuenen.	Een	mooie	middag	en	deel	
van	de	avond	voor	iedereen.	Entree	gratis.	Voorafgaand	is	in	het	park	in	Nuenen	
de	uitreiking	van	de	Witvoeter,	een	onderscheiding	vanuit	de	OudPrinsen	van	de	
Dwersklippels. 

Pronkzittingen
Op	10,	11,	17	en	18	februari	zijn	de	wel	bekende	Pronkzittingen.	Een	hilarische	
avond	vol	entertainment	zoals	meerdere	tonpraters,	dans,	muziek	en	theater.	Een	
avondvullend	 programma	 in	 de	 theaterzaal	 van	 Het	 Klooster	 Nuenen	 vanaf	
20.00.	Aansluitend	een	afterparty	op	het	Rabobankplein.
Zoals	bekend	zijn	deze	avonden	altijd	druk	bezocht.	Kaarten	zijn	te	koop	voor	
beneden	(Rang	1)	aan	lange	tafels	voor	€	12,50	en	op	het	balkon	(Rang	2)	voor	
slechts	€	5,-.	

Seniorencarnaval 
Op	24	februari	is	het	seniorencarnaval	in	de	theaterzaal	in	Het	Klooster	Nuenen.	
Kaarten	daarvoor	zijn	te	koop	voor	slechts	€	4,-.

Tienertent 
Op	25,	26,	27	en	28	februari	zijn	de	alom	bekende	tienertent	avonden.	Een	passe-
partout	kost	€	25,-	en	losse	dagkaarten	zijn	€	10,-.	De	praktijk	leert	dat	de	passe-
partouts	snel	uitverkocht	zijn.	VOL=VOL.

Concert Carnavalesk 
Elk	jaar	weer	een	spektakel.	Zo’n	100	muzikanten	geven	een	overweldigend	mee-
zing	concert.	Komend	jaar	vindt	dit	plaats	op	27	februari	in	de	tent	op	het	Van	
Goghplein.	Entreekaarten	kosten	€	6,-.

Brunch 
Op	zondag	26	februari	kunt	u	genieten	van	een	geheel	verzorgde	uitgebreide	en	
sfeervolle	carnavalsbrunch	in	de	tent	op	het	Van	Goghplein.	Entreekaarten	vol-
wassenen	zijn	€	9,50	en	voor	kinderen	€	7,-.	
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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	  
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Ruud Wijffelaars ontvangt 
Bronzen Waarderingsteken
Afgelopen zaterdag heeft Ruud Wijffelaars namens Scouting Nederland het 
Bronzen Waarderingsteken ontvangen. Een Bronzen Waarderingsteken 
krijg je niet zo maar, daar moet je wel wat voor doen.

Ruud	zet	zich	al	meer	dan	10	jaar	voor	
de	 volle	 100%	 in	 voor	 Scouting	 Ru-
dyard	Kipling.	Hij	is	het	boegbeeld	van	
de	 scouting	 en	 heeft	 de	 kampen	 van	
Rudyard	Kipling	tot	een	hoger	niveau	
gebracht	 met	 als	 klap	 op	 de	 vuurpijl	
het	 jubileumkamp	 afgelopen	 zomer.	
Met	120	leden	en	50	stafleden	op	kamp	
in Kasterlee met geoliede draaiboeken 
en	 fantastische	 activiteiten.	 Ruud	 re-
gelt	het	 allemaal.	Ondanks	zijn	 jonge	
leeftijd	is	Ruud	een	voorbeeld	voor	de	
vele	vrijwilligers	die	de	scouting	rijk	is.	
Hij	 wordt	 dan	 ook	 zeer	 gewaardeerd	
onder	alle	leden	en	vrijwilligers	van	de	
scouting.	Tot	 op	 de	 dag	 van	 vandaag	
zet	Ruud	zich	in	als	bestuurslid,	leiding	
van	verschillende	groepen,	materiaal-
man	en	webhost.	Niets	is	hem	te	veel,	
maar	 zelf	 bagatelliseert	 hij	 nogal	 ge-
makkelijk	 al	het	werk	dat	hij	 voor	de	
scouting	 verzet.	 Daarom	 is	 het	 ook	
fantastisch	dat	zijn	inzet	nu	wordt	be-
loond met een waarderingsteken.
Alle	leden	en	vrijwilligers	van	Scouting	
Rudyard	Kipling	feliciteren	Ruud	met	
dit	 prachtige	 waarderingsteken.	 Je	
hebt	hem	dik	en	dik	verdiend	Ruud!

(Op	 de	 foto	 staat	 Ruud	 verkleed	 als	
kerstman. Dit heeft alles te maken met 
het	 thema	 van	 de	 vrijwilligersavond,	
waar	 hij	 volkomen	 verrast	 werd	 met	
het	waarderingsteken).

‘Winterplein in Park’    
in Mariahout groot succes
Door Gerrit van Ginkel

Ondanks het miezerige weer bij de opening om 16.00 uur liep het daarna 
toch goed vol bij het ‘Winterplein in het Park’. Rond het Openlucht Theater in 
Mariahout had men afgelopen zaterdag een kerstmarkt opgebouwd die 
veel variatie kende.

Vooral aan de inwendige mens was 
goed	 gedacht	 maar	 ook	 de	 sfeerkra-
men	ontbraken	niet.	Het	hele	dorp	liep	
uit	 en	er	ontstond	bij	de	 ingang	zelfs	
een	rij	voor	de	kassa.
Het	 wachten	 daar	 werd	 veraange-
naamd	door	geplaatste	vuurkorven	en	
een	jongeren	orkestje	dat	heel	vaardig	
kerstliedjes	speelde.
Verderop in het park rond het theater 
was	een	podium	met	een	groot	blaas-
orkest	dat	kerstliedjes	 afwisselde	met	
stemmige	 blaasmuziek	 die	 heel	 het	
park	vulde.
Wilbert	 Kuijpers	 die	 de	 P.R.	 van	 het	
Openlucht	Theater	 verzorgt,	 vertelde	
dat	de	ruim	70	vrijwilligers	weer	terug	
kunnen	kijken	op	een	mooi	resultaat.	
Het	 park	 was	 sfeervol	 verlicht	 en	 er	
was een ploeg die de kaarsen brandend 
hield van de windgliders die langs de 

paden	 uitgezet	waren.	 Trots	wees	 hij	
naar	de	nieuwe	lantaarns	die	pas	aan-
geschaft	 waren	 om	 het	 park	 blijvend	
sfeervol	te	verlichten.
Veel	gezinnen	uit	het	dorp	gebruikten	
het	winterplein	 voor	 een	hernieuwde	
kennismaking	 en	 met	 een	 borreltje	
voor	de	kou	en	een	warme	stroopwa-
fel, wafel met slagroom of pannenkoek 
was	 het	 beste	 om	 vol	 te	 houden.	 De	
vele honderden bezoekers zorgden dat 
de	 tientallen	 kraampjes	 over	 belang-
stelling niet te klagen hadden.
Voor	een	ritje	met	de	arrenslee	getrok-
ken door twee paarden was ook veel be-
langstelling	vooral	bij	de	allerkleinsten.
Een	 zeer	 klantvriendelijke	 entreeprijs	
met gratis entree voor de kinderen en 
zeer	bescheiden	prijzen	voor	de	hore-
ca	en	artikelen	in	de	kraampjes	bewe-
zen	weer	eens	dat	niet	alles	puur	com-
mercieel	opgezet	hoeft	te	worden.	Ook	
voor gezinnen met kinderen was een 
bezoek best betaalbaar.

Mariahout	bewees	weer	eens	dat	een	
kleinschalig	evenement	gedragen	door	
een	 groot	 aantal	 vrijwilligers,	 succes-
vol	kan	zijn	 en	waarin	een	kleine	ge-
meenschap	groot	kan	zijn.

Vrouwe Jura opent enige echte 
carnavalswinkel in Nuenen
De rode loper ligt al uitnodigend uit, de koffie is gezet en de winkel is al van-
af 9 december voor belangstellenden open, maar zaterdag de 17e gaat het 
officieel los. Dan knipt Vrouwe Jura om 11.11 uur precies het lintje door dat 
toegang geeft tot de enige echte carnavalswinkel in Nuenen.

Gelegen	 op	 een	 superlocatie,	 aan	 het	
Park,	hebben	Ronald	van	der	Linden	en	
Pascalle	Koks	hun	tijdelijke	carnavals-
winkel	gevestigd.	Tot	en	met	de	zondag	
van	de	carnaval	 is	de	winkel	geopend.	
Eerst	 in	 december	 op	 de	 woensdag,	
donderdag,	 vrijdag	 en	 zaterdag.	 In	 ja-
nuari	worden	de	openingstijden	die	van	
normale	 winkelopeningstijden	 en	 de	
laatste	twee	weken	voor	de	carnaval	is	
de winkel zelfs ook op zondag en in de 
avonduren	geopend.
“We	 zijn	 supertrots	 op	 onze	 winkel”	
vertelt	Ronald.	“Vanaf	nu	hoef	je	Nue-

nen	niet	meer	uit	als	je	een	carnavals-
outfit	 wilt	 aanschaffen.	 En	 wat	 zo	
praktisch	 is;	 we	 hebben	 in	 de	winkel	
een	hele	grote	collectie	hangen,	maar	
we	 kunnen	 ook	 bijna	 alles	 bestellen.	
Staat	het	in	de	catalogus,	die	op	de	kof-
fietafel ligt, dan hebben we het binnen 
1	à	2	dagen	in	huis.	Je	kunt	ook	bestel-
len	 via	 onze	 website	 en	 je	 kunt	 zelfs	
een	datum	met	ons	afspreken	dat	je	de	
kleding	wilt	komen	passen.	Handig	als	
je	bijvoorbeeld	met	een	groep	dezelfde	
kleding zoekt. Op afspraak gaan we 
open	op	het	moment	dat	het	jullie	het	
beste	uitkomt”.
Naast	kleding	worden	in	de	winkel	ook	
allerlei	accessoires	verkocht,	van	prui-
ken,	tot	schoenen	en	van	spuitbussen	
tot	brillen	en	serpentines,	 je	kunt	het	
zo gek niet verzinnen. Ook verkoopt 
Pascalle	 er	 haar	 eigen	 handgemaakte	
carnavalsjassen.	 Deze	 zijn	 ook	 zeker	
de moeite waard een keer te gaan pas-
sen.	Ieder	item	is	uniek.
Loop	gerust	 eens	binnen,	de	koffie	 is	
altijd	 vers	 gezet	 en	wordt	 geserveerd	
met	een	lekker	kuukske.	Kijk	ook	eens	
op de website, er zit vast iets van ga-
ding	 tussen.	En	wat	 er	niet	 is,	 kan	er	
(bijna)	altijd	komen!	
www.carnavalswinkelnuenen.nl

Geslaagde expositie Atelier Nuenen

kunstenaars en publiek enthousiast
De expositie was goed bezocht en bezoekers konden zich verwonderen over 
nieuw werk, van sieraden en draadfiguren tot aquarellen en schilderijen. Er 
hing zelfs een fresco aan de wand. 

De	 open	 dagen	 van	 Atelier	 Nuenen	
zijn	 iedere	 keer	 een	 succes.	 Voor	 de	
kunstenaars	is	het	een	mooie	gelegen-
heid	om	hun	werk	en	ontwikkeling	te	
laten	zien.	Bezoekers	kunnen	zich	 la-
ten	verrassen	door	al	het	talent	en	zich	
laten raken door wat de deelnemers in 
het	atelier	maken.	Het	was	vooral	ook	
een	uitstekende	gelegenheid	om	elkaar	
met	veel	enthousiasme	te	ontmoeten.

Kerstmusical    
en kerstcafé   
in Nederwetten
Op	 donderdag	 22	 december	 viert	 de	
basisschool	St	Jozef	kerst!
Op het einde van de middag staan er 
voor	alle	leerlingen	heerlijke	kersthap-
jes	 klaar.	 Deze	 worden	 speciaal	 ge-
maakt door kookgroep ‘Onder De 
Pannen’.	 Na	 het	 diner,	 om	 18.45	 uur,	
gaat	de	theaterzaal	open	en	om	19.00	
uur	 presenteren	 de	 leerlingen	 hun	
kerstvoorstellingen.	De	oudste	leerlin-
gen	 spelen	 de	 kerstmusical	 ‘Scrooge’,	
in	een	modern	jasje.	
Na	 afloop	 van	 de	 kerstmusical,	 rond	
20.00	uur,	gaat	het	kerstcafé	open	en	is	
er	de	mogelijkheid	om	iets	te	drinken	
en gezellig na te kletsen. 
Iedereen,	jong	en	oud,	is	van	harte	wel-
kom	bij	de	musical	en	in	het	kerstcafé.	
De	toegang	is	geheel	gratis!

Informatie 
avonden BOA
Druk bezochte info avond over de-
mentie vriendelijk Nuenen in de 
Dassenburcht, waarbij last minute 
Marieke Wilde aansloot over dansen 
met Parkinson of dementie.

Afgelopen donderdagavond was er in de 
reeks	 informatie	 avonden	 die	 Buurt-
vereniging	BOA	ook	dit	jaar	weer	orga-
niseerde,	aandacht	voor	dementie	vrien-
delijk	Nuenen.		Spontaan	sloot	Marieke	
Wilde	 zich	 hierbij	 aan	met	 uitleg	 over	
Dansen	met	de	Ziekte	van	Parkinson.	
In	 samenwerking	met	 de	 LEV-groep,	
Archipel	en	de	Werkgroep	Dementie-
vriendelijk	 Nuenen	 werd	 er	 bekeken	
wat	dementie	nu	is	en	wat	dat	voor	een	
woonplaats	 als	 Nuenen	 betekend.		
Nuenen	 is	 de	 snelst	 vergrijzende	 ge-
meente	in	Noord	Brabant.	 	Dementie	
is	een	verschijnsel	wat	 inmiddels	veel	
voorkomt,	ook	onder	jongere	mensen,	
en	is	dus	ook	geen	‘oude’	mensen	ziek-
te	meer,	net	als	de	Ziekte	van	Parkin-
son	 steeds	 meer	 mensen	 tussen	 de	
dertig	en	veertig	jaar	treft.	

De Ziekte van Parkinson en dans, 
zet je zelf weer in beweging
Marieke	Wilde,	docent	dans,	was	de-
gene	die	uitleg	kwam	geven	wat	dans	
kan	betekenen	in	het	proces	van	deze	
ziekte en kwaliteit van leven geeft.
Vanuit	 de	 uit	 New	 York	 afkomstige	
manier van werken, heeft inmiddels in 
Nederland	ook	docenten	dans	enthou-
siast	 gemaakt	 om	 met	 hun	 vak	 de	
groep dansers waar ze normaal mee in 
aanraking komen, te vergroten. De les-
sen	bestaan	uit	het	stimuleren	van	de	
mens	met	 Parkinson,	met	 de	 partner	
of mantelzorger.
Onder	 de	 noemer	 zet	 je	 zelf	 weer	 in	
beweging,	legde	Marieke	Wilde	uit	dat	
dans,	 niet	 alleen	 voor	 Parkinsonpati-
enten, maar ook voor de mens met de-
mentie, waardevol is om balans te vin-
den,	 betere	 motoriek	 te	 krijgen,	 etc,	
sociale	contacten	te	krijgen	maar	ook	
te	onderhouden.
Op dit moment is Marieke bezig om 
samen	met	Centrum	voor	de	Kunsten	
Eindhoven,	waar	Marieke	Wilde		werk-
zaam	 is,	 contacten	 te	 leggen	 met	 de	
grote	twee	zorgcentra,	Vitalis	en	Archi-
pel, om te onderzoeken hoe de samen-
werking kan gaan verlopen om binnen 
de	zorgcentra	deze	lessen	te	gaan	ver-
zorgen.	Zij	gaat	ook	onderzoeken	hoe	
de	 samenwerking	 in	Nuenen	 kan	 zijn	
met	 Archipel	 De	 Akkers.	 Dit	 voor	
mensen	met	 de	Ziekte	 van	Parkinson	
en voor mensen met dementie.
Nieuwsgierig	 geworden	 over	 dansen	
met	 Parkinson	 of	 dementie?	 Bel	Ma-
rieke	Wilde	tel	040-2837067
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uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

 Een nieuw jaar met de liefde als houvast.
Nog even en dan vieren we alweer Kerst en Oud en Nieuw. Eenieder 
van ons ervaart deze feestdagen telkens weer op onze eigen manier. Zo 
zal de één bijvoorbeeld terugkijken en het jaar afsluiten met persoonlijke 
herinneringen terwijl de ander zich juist richt op de toekomst en vol 
vertrouwen uitkijkt naar het komend jaar. Wij hopen dat u de feestdagen 
kunt doorbrengen op de manier die u wenst met mensen om u heen die u 
dierbaar zijn.

De feestdagen na een overlijden 
van een dierbare
Voor iemand die een dierbare heeft 
verloren, kunnen de feestdagen pijn- 
lijk zijn. Het gemis kan dan heel groot 
zijn terwijl een ander misschien dan 
juist het leven van deze dierbare 
nogmaals wil vieren met het op- 
halen van mooie herinneringen in  
fotoboeken en familiefilms. Ieder 
mens is anders en eenieder verwerkt 
verdriet weer op een andere manier. 

Een afscheid met ruimte voor 
ieders emoties
Als uitvaartverzorger is het de 
kunst deze diversiteit te onderken-
nen en ermee om te gaan. Daarom 
zullen we ook volgend jaar bij elke 
uitvaart steeds weer zo goed mo-
gelijk inschatten en bespreken wat 
voor afscheid het beste past bij 
de overledene en de nabestaan-
den. Ook dan willen we de nabe-
staanden wat beter leren kennen 
en horen we graag mooie verhalen  
over hun overleden dierbare. 

Mogelijk zijn er uitvaartwensen be-
kend, waarmee we aan de slag kun-
nen. Ook het komende jaar bieden 
we u alle mogelijkheden voor een 
eigen invulling van het afscheid met 
daarbij alle ruimte en respect voor de 
diversiteit aan emoties.

De liefde als houvast voor iedereen
Voor 2017 wensen we u een mooi 
jaar, waarin u kunt blijven wie u bent 
en waarin u uw emoties mag blijven 
beleven op de manier zoals u dat 
wenst. We hopen op een jaar met 
alle ruimte voor diversiteit, tolerantie 
en begrip, ondanks de snel verande-
rende wereld om ons heen. Een jaar 
met de liefde als houvast. 
Voor iedereen.

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

Dokter Lieveld vertelt...

Acupunctuur: na een jaar nog effect bij migraine, 
artrose, nek-, schouder- en lage rugpijn
In mijn twee vorige columns vertelde ik dat acupunctuur een langdurige 
werking heeft op hoofdpijn, migraine en artrose in de knie. Aanleiding was 
een grote wetenschappelijke studie gepubliceerd in Pain, een gerenom-
meerd medisch vakblad. Nu wil ik het over de verschillende soorten rugpijn 
hebben, waarvoor acupunctuur vaak een goede, langdurige pijnstiller is 
zonder nare bijwerkingen. Of waarbij acupunctuur samen met acupressuur 
het probleem helemaal oplost. Acupressuur is zachte druk van mijn handen 
op acupunctuurpunten: géén kraken!

Pijnstillende werking van acupunc-
tuur bij: 
•	 artrose	 in	 de	 rug:	 het	 gewrichts-

kraakbeen	gaat	achteruit	in	kwali-
teit	en	kan	op	den	duur	zelfs	hele-
maal	verdwijnen.	

•	 chronische	lage	rugpijn:	als	we	ou-
der	 worden,	 raakt	 de	 kern	 van	
onze	 tussenwervelschijf	 steeds	
meer	 vocht	 kwijt,	 evenals	 zijn	
schokdempende	 functie.	 De	
hoogte	van	de	tussenwervelschijf	
wordt	 ook	minder.	 Zo	 zakken	 de	
wervels	steeds	wat	meer	op	elkaar.	
Dat	 veroorzaakt	 ook	 het	 kleiner	
worden,	als	we	ouder	worden.	

Pijnstillende werking acupunctuur 
en opheffen oorzaak klachten door 
combinatie met acupressuur bij: 
•	 discopathie:	 iets	 uitpuilende	 tus-

senwervelschijf,	die	tegen	het	rug-
genmergvlies	of	de	wortelschede	
aandrukt.

•	 hernia:	een	echt	uitstulpende	tus-
senwervelschijf	die	tegen	een	ze-
nuwwortel	aandrukt.	

•	 ischias:	 een	 beknelling,	 irritatie,	
ontsteking	 of	 beschadiging	 van	
de	 grootste	 beenzenuw:	 de	 ner-
vus	ischadius.	

•	 spit	en	lumbago:	beide	zijn	verza-
melnamen	 voor	 hetzelfde:	 lage	
rugpijn,	die	niet	uitstraalt	naar	de	
benen.	 Overbelasting	 is	 vaak	 de	
oorzaak.	

•	 scheefstand	of	instabiliteit	van	het	
bekken:	spieren	rondom	het	bek-
ken	 kunnen	 de	 beweeglijkheid	
van	 het	 bekken	 niet	 meer	 ‘com-
penseren.’	

•	 nekpijn:	 vaak	 door	 overbelasting	
of	een	verrekking	van	de	nekspie-
ren	door	bijvoorbeeld	het	werk	of	
een	verkeerde	houding.	

•	 whiplash:	door	een	ongeval	is	het	
hoofd	 als	 het	 uiteinde	 van	 een	
zweep	(whip)	op	en	neer	geschud.	
Dit	 veroorzaakt	 langdurige	 nek-,	
hoofdpijn-,	 slaap-,	 concentratie-	
en	andere	klachten.	

Telkens	weer	wordt	in	wetenschappe-
lijke	 studies	 aangetoond	 dat	 acu-
punctuur	 dikwijls	 beter	 werkt	 dan	
medicatie	en	andere	gangbare	thera-
pieën.	Acupunctuur	levert	vaak	direc-
te	pijnstilling.	En	met	acupressuur	kan	
ik	de	oorzaak	van	tal	van	klachten	aan	
het	 bewegingsapparaat	 vaak	 heel	
goed	aanpakken.	Een	ander	voordeel	
van	 acupunctuur	 en	 acupressuur	 is,	
dat	ze	geen	nare,	maar	juist	fijne	‘bij-
werkingen’	 geven:	 een	 betere	 slaap,	
stemming	en	energie.	

Afscheid met liefde 

Begeleiding bij afscheid
Door Nannie van den Eijnden

Sandra van Bladel uit Gerwen heeft een belangrijke nieuwe stap gezet in 
haar leven en helpt nu anderen met het zetten van stappen als ze afscheid 
moeten nemen van een overleden dierbare. Dat doet ze met veel liefde en 
oog voor detail en symboliek, waardoor het een liefdevol, uniek en persoon-
lijk afscheid wordt. 

____________________________________

“Sandra, jij hebt ervoor gezorgd 
dat de ‘onmogelijke’ wensen 
die ik had voor zijn afscheid 
toch mogelijk zijn gemaakt. 
Je doet het met je hele hart
 en dat voelden wij.”
____________________________________

Na een succesvolle loopbaan van 16 
jaar in het personeelsvak besloot San-
dra een ander beroep te kiezen en 
volgde ze een opleiding tot ‘wedding 
planner’. Na een ingrijpende persoon-
lijke verlieservaring waarbij ze vroeg-
tijdig afscheid moest nemen van haar 
tweede kindje veranderde er iets in 
haar. Ze koos voor een nieuwe stap en 
volgde de opleiding tot ritueelbegelei-
der bij afscheid, die ze vorig jaar af-
rondde. Al vrij snel wist ze: “Hier wil ik 
in verder” en ging in gesprek met col-
lega’s in de regio over het vak. 

Haar eerste uitvaart werd een afscheid 
op landgoed Kapellerput in Heeze 
voor 500 mensen. Tijdens haar stage 
als wedding planner had ze de bruiloft 
georganiseerd voor een bruidspaar en 
nu was van dit echtpaar onverwacht de 
man overleden. Sandra werd als ‘af-
scheidsplanner’ gevraagd het afscheid 

te begeleiden. Ze luisterde naar de 
wensen van de familie, die geen stan-
daardafscheid wilde. Het werd een 
twee uur durend samenzijn waarin het 
leven van de overledene gevierd werd 
met burgers en militairen, waar veel 
muziek werd gedraaid, rond werd ge-
lopen, herinneringsruimtes waren in-
gericht, vuurkorven waren aangesto-
ken en waarvoor Sandra de teksten 
had geschreven. Ze heeft het afscheid 
soepel laten verlopen, ondanks het 
grote aantal aanwezigen en daar ligt 
haar kracht. 
 
Een ander talent is haar creativiteit, ze 
denkt in mogelijkheden en verlaat 
graag de gebaande paden. “Het zijn 
juist de kleine dingen die het doen en 
vooral de details maken het afscheid 
uniek” weet ze. Sandra wordt op wis-
selende momenten gebeld, soms voor-
dat de uitvaartondernemer is geweest 

Worstenbroodjes voor    
de WensAmbulance
 
Afgelopen weekend is de jaarlijkse verkoop van worstenbroodjes door Lions 
Club Nuenen weer gestart bij Intratuin Nuenen. Lions Club Nuenen steunt dit 
jaar met de opbrengst de WensAmbulance.

Intratuin Nuenen biedt Lions Club 
Nuenen al jaren de mogelijkheid om 
tijdens de weken voor kerst de wor-
stenbroodjes in haar winkel te verko-
pen. De eerste worstenbroodjes zijn 
volgens traditie overhandigd aan het 
goede doel. Ook vrijwilligers van de 
WensAmbulance hielpen mee met de 
verkoop. Er zijn afgelopen weekend al 
ruim 1800 worstenbroodjes verkocht. 
Veel bezoekers van Intratuin namen - 
naast de kerstinkopen - ook een of 
meerdere zakjes mee en sponsorden 
daarmee de WensAmbulance. 

WensAmbulance Brabant zet zich in 
om mensen die terminaal ziek zijn een 
waardig afscheid laten nemen van het 
leven. Wie niet of nauwelijks meer kan 
lopen of zitten, wordt - met professio-
nele vrijwilligers en comfortabele 
brancards - vervoerd naar die ene spe-
ciale plek vol herinneringen of naar 

een plek gewoon passend bij een mooi 
afscheid. De wensvrager bepaalt zelf 
waar hij of zij naartoe wil. Voorbeel-
den van eerdere wensreizen zijn een 
bezoek aan een 93 jarige zus, een 
50-jarig dienstjubileum van een 
vriend, afscheid op een camping waar 
men al jaren kwam, naar de uitvaart 
van een kleinkind. Op de website 
http://www.wensambulancebrabant.
nl/ zijn vele aansprekende voorbeel-
den van wensreizen te vinden.

Net als vorig jaar zijn de worstenbrood-
jes afkomstig van de Nuenense bakker 
De Vocht. Een zakje worstenbroodjes 
kost 10 euro. Daarvan gaat bijna de 
helft naar het goede doel. Ook op zater-
dag 17 en zondag 18 december komt u 
de enthousiaste vrijwilligers van Lions 
Club Nuenen en de WensAmbulance 
weer tegen bij Intratuin Nuenen en 
kunt u nog worstenbroodjes kopen.

en soms daarna. Samen met hem en de 
nabestaanden gaat ze de juiste stappen 
zetten om te zorgen voor een uniek en 
persoonlijk afscheid. 

Wereldlichtjesdag
Sandra nam het initiatief om deze slin-
ger van lichtjes voor de eerste keer in 
Nuenen bij het Boordhuys te organise-
ren. Het was een intieme avond in een 
fijne, warme en ongedwongen sfeer. 
Bezoekers, jong en oud, vonden het 
herdenken indrukwekkend en fijn, 
vooral het voorlezen van de namen 
van de overleden kinderen had indruk 
gemaakt. Ze waren dankbaar en heb-
ben Sandra gevraagd deze herdenking 
ieder jaar te organiseren.
www.afscheidmetliefde.nl

Verslag schrijf-
marathon Amnesty 
International
50 personen schreven 121 brieven 
en 106 kaarten: 227 totaal (Voor Am-
nesty A’dam telt alleen het totaal). 
Dat was de oogst van de schrijfmara-
thon die de Amnesty werkgroep afd. 
Nuenen op 10 december organiseer-
de in het Van Gogh kerkje van 13.30 
tot 16.30 uur. Nell Daams heette de 
aanwezigen welkom en meldde voor 
wie geschreven kon worden.

De grote schrijftafel was vrijwel de hele 
middag bezet met schrijvende mensen. 
Het werd een gezellige, doch ingetogen 
drukte. Het geheel werd opgeluisterd 
met muziek op de achtergrond door 
Paul Weijmans, Carolien Tibboel, Den-
nis de Graaff en Ingrid de Graaf.

Alle betrokkenen hebben deze middag 
als een succes ervaren.
Wij hopen dat dit een mooie jaarlijkse 
traditie mag worden; 10 december de 
internationale dag van de mensen- 
rechten.

Amnesty Nuenen

Kerststukjes   
met muziek
Tijdens de laatste Inloop van WLG, 
op 19 december wordt de traditie 
van het Kerststukjes maken voort-
gezet. Voor iedereen die wil is er 
ruimte, materiaal en assistentie om 
naar eigen inzicht en idee over 
vormgeving, stukjes te maken om 
thuis de kerstsfeer te verhogen.

U kunt weer aan de slag met vaasjes, 
schaaltjes en kerstgroen om een mooie 
creatie te maken voor de kerstdagen. U 
brengt zelf iets mee als basis; een vaas, 
schaal, glas of mandje om het kerststuk-
je in op te maken. Verder gaat u natuur-
lijk de tuin in om groen, takjes, bessen 
en dennenappels e.d. te verzamelen. U 
kunt kaarsen, kerstballen, bloemen en 
andere versierselen meebrengen om uw 
kerststuk extra mooi te maken. WLG 
zorgt dat er wat extra groen voorhan-
den is en oasis. Het is wel handig als u 
zelf een snoeischaar meebrengt.
Om ± 15.00 uur komt een groepje mu-
zikanten oude Franse, Engelse en 
Duitse kerstmuziek voor ons spelen op 
folk instrumenten. Onder het drinken 
van een glaasje kunnen we daarvan ge-
nieten en daarmee met elkaar de mid-
dag sfeervol afsluiten. Geïnteresseer-
den zijn welkom vanaf 13.30 u in den 
Heuvel te Gerwen. Aanmelden is niet 
nodig. Voor meer informatie over on-
ze activiteiten en diensten kijk op de 
website (daar kunt u bovendien in-
schrijven voor de nieuwsbrief ), mail 
naar: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com of bel naar: 06 41102625.
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Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

22 en 23 december van 10 uur tot 17 uur
 

Kant en klare ingevroren asperges in kilo verpakkingen.
  

Ons nieuwe adres is
Collsehoefdijk 26
5674 VK  Nuenen 

Tel: 06 54 78 10 54
  

Eddy van Gennip wenst iedereen hele fijne feestdagen!

Asperges
TE KOOP

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

Pezzaz helpt u graag met Kerst!
Ook dit jaar kunt u produkten afhalen om het thuis 

net iets makkelijker te maken met Kerst.
***

Romige kreeftensoep/dragon/kreeft • p. l: € 20,00
Wildbouillon/paddenstoelen/selderij • p. l: € 14,50

Huisgemaakte wildpeper • p. kg : € 20,00
Rode kool • p. kg: € 9,00

Romige truffelsaus • p. l: € 18,00
Wildsaus • p. l: € 16,50

Rode portsaus • p. l: € 16,50
Pezzaz truffelcréme • bakje 0,2 l.: € 4,50

U kunt t/m dinsdag 20 december uw bestelling 
doorgeven uitsluitend per email!

info@restaurantpezzaz.nl
Ophalen is op vrijdag 23 december 

vanaf 17:00 uur tot 18:30 uur.
***

Omdat Pezzaz beide kerstdagen 
volledig is gereserveerd, serveren wij op 

21, 22 en 23 december 
een speciaal Pré-Kerstarrangement!

Bruisend aperitief, 4 gangen menu, drankjes bij het menu 
en koffie of thee na voor €45,00!

Geeft u door bij het reserveren 
of u gebruik wenst te maken van het arrangement?

U kunt uiteraard ook gewoon van de a la carte kaart eten!
TOT PEZZAZ!

www.restaurantpezzaz.nl

presenteert

 

KERSTAVOND

    24 DEC

1e KERSTDAG

    25 DEC

2e KERSTDAG

    26 DEC

OUD OP NIEUW

    31 DEC

NIEUWJAARSDAG

    1 JAN

X-Mas Sing-a-Long
   Feestpianist Tim van de Laar
   Vanaf 20.00u

Gezellig Kerstborrelen
   Vanaf 20.00u

Proud 2B Vout X-Mas Party
   DJ-Aro & DJ Tinuz
   Vanaf 20.00u

Sylvester Party
   DJ Mikel

Nieuwjaars Borrel   

   Vanaf 15.00u

Kerst en 

Oud & Nieuw

www.cafeonsdorp.nl  follow us      cafeonsdorpnuenen

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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.

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Kerst op zorgboerderij 
de Krakenburg 
Opening van onze ‘levende’ kerststal 
op zondag 18 december om 13.30 uur! 
Herberg geopend vanaf 13.00 uur.
U bent hierbij van harte welkom om 
samen met de deelnemers, wethouder 
Mevr.van Brakel en W’an Klank hier-
aan een feestelijk tintje te geven. 
Aansluitend gezellige livemuziek, met 
de geweldige bands Cover it Up, Evi 
Schuts- de voice van Nuenen,- en 
PUNT.NL!  De Krakenburg. Olen 50, 
Nuenen. Entree: Gratis 

In 2015 onderzocht Rabobank Dommelstreek de vitali-
teit in Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen. Dit onder-
zoek gaf inzicht in vraagstukken in deze regio en leidde 
tot nieuwe initiatieven van betrokken burgers, bedrijfsleven, instellingen en over-
heid. Zo zorgen we samen voor een plezierige omgeving om te wonen, werken en 
recreëren. 
In deze rubriek leest u maandelijks over de voortgang van één van de projecten waar 
een team enthousiast mee aan de slag is gegaan. Deze maand een nieuw project: 

MyHome. Wij vinden jouw droomwoning.
Door Nannie van den Eijnden

De vernieuwende App ‘MyHome’ maakt huizen vinden gemakkelijker, snel-
ler en leuker. Door dit opvallende initiatief van vier Eindhovense onderne-
mers, waaronder een makelaar, kunnen particulieren op een persoonlijke, 
vriendelijke en slimme manier in een groot aanbod sneller de woning van 
hun dromen vinden. Daarnaast werkt de nieuwe App verbindend, want hij 
brengt partijen bij elkaar (consumenten, makelaars en de lokale Raboban-
ken) waardoor klanten sneller, prettiger en beter worden geholpen en de 
doorstroom in de woningmarkt wordt bevorderd.

Samen Vitaal

Vernieuwend
Wat MyHome bijzonder maakt is dat hij 
snel, slim en handig is. Hij is gepersona-
liseerd, wat betekent dat hij onthoudt 
wat je leuk vindt en wat niet. Hierdoor 
krijg je steeds betere suggesties aange-
boden. Je ‘veegt’ de huizen naar links of 
naar rechts op je scherm waarbij de wo-
ningen van je persoonlijke voorkeur 
worden bewaard in een overzicht. Bo-
vendien kun je de hypotheek en woon-
lasten berekenen, een brochure en/of 
bezichtiging aanvragen én direct vanuit 
de App de makelaar bellen. Op Funda.nl 
krijgt een makelaar geen terugkoppeling 
als iemand een huis leuk vindt of een 
brochure aanvraagt, via MyHome wel. 
Vooral de zoekfunctie is veel ‘zachter’. 
Als je bijvoorbeeld op de website van 
Funda een huis zoekt in een bepaalde 
gemeente met een straal van 5 kilome-
ter krijg je de woningen die op 5,5 kilo-
meter liggen niet te zien. MyHome doet 
dat wel, mits de woning aan de meeste 
andere wensen voldoet. Je kunt een 
plaats, gemeente of regio ingeven. Ook 
de koopprijs waarop je zoekt is ‘zacht’. 
MyHome vraagt om een budget in 
plaats van het ingeven van ‘harde’ mini-
mum en maximum prijzen. Wat My-
Home echt uniek maakt is dat je vervol-
gens kunt aangeven wat je belangrijk 
vindt in je toekomstige woonomgeving. 
Faciliteiten als winkels, scholen of een 
natuurgebied en hoeveel waarde je 
daaraan hecht kun je kenbaar maken. 
Deze wensen worden meegenomen in 
de weging waardoor je woningen op 
maat krijgt aangeboden.

Het idee
Vijf jaar geleden organiseerde Pieter van 
Santvoort van Van Santvoort Makelaars 
samen met de Rabobank en makelaars 
in de omgeving nog tijdens de crisis een 
‘ruilbeurs’ voor koopwoningen. Parti-
culieren konden aangeven naar welke 
huizen hun interesse uitging. “Zo werd 
duidelijk wie wat zocht” vertelt Mischa 
van Lieshout, die de ‘interface’ van My-
Home heeft ontworpen, “en zo ont-
stond het idee voor deze slimme App. 
We konden (en kunnen) in de App een 
soort ‘straatje’ van aan- en verkopen in-
zichtelijk maken. De kennis van de 

markt én van de kopers die deze ruil-
beurs bracht, heeft samen met zo’n 40 
andere kenmerken mede de kracht van 
het huidige algoritme bepaald. My-
Home is over de jaren sterk dooront-
wikkeld en slimmer en beter geworden 
onder invloed van ieders specialisme.”

Enthousiast ontvangen
MyHome is gelanceerd in het pilotge-
bied Dommelstreek, De Meijerij, de re-
gio Tilburg, Langstraat (Kaatsheuvel) en 
de Amerstreek. Iedereen is enthousiast, 
ook de Rabobank, daarom heeft ze in de 
ontwikkeling van MyHome geïnvesteerd 
en biedt ze haar netwerk aan. De lokale 
banken zien het als een innovatieproject 
en hebben makelaars gevraagd de App te 
voeden met hun aanbod. Het is een win-
winsituatie voor zowel de consument, de 
makelaar en de bank: in een krappe 
markt is het fijn dat je kunt zien wat het 
aanbod is en hoe/wat er wordt gezocht. 
In een markt met veel vraag is het prettig 
dat je snel ziet wat past.

Trodomo, startupbedrijf
met een droom en focus
MyHome is het creatieve idee van Bart 
van der Stap (wis- en natuurkundige), 
Pieter van Santvoort (Van Santvoort 
Makelaars), Mischa van Lieshout (In-
ternetbureau WEBBER Interactief ) en 
Michiel Lampe (IT-bedrijf Whyellow). 
De volgende stap is ervoor zorgen dat 
het volledige huizenaanbod van Neder-
land in de App komt. Makelaars gaan 
een informatiepakket ontvangen en 
worden uitgenodigd deel te nemen, sa-
men met hun klanten. Op de communi-
catie naar consumenten wordt binnen-
kort gas gegeven. Trodomo B.V. is ambi-
tieus en droomt ervan deze slimme App 
wereldwijd uit te rollen.

MyHome is gratis te downloaden in de 
Google Play Store (Android) en in de App 
Store (iOS), nu nog met het aanbod uit de 
pilotgebieden, maar binnenkort voor 
heel Nederland. Heeft u vragen of ideeën 
of zoekt u aansluiting bij dit initiatief? 
Stuur een mail naar support@myhome.
nl. Wilt u meer lezen over Samen Vitaal, 
kijkt u dan op de website: www.startsa-
menvitaal.nu. Een aandeel in elkaar.

WinterGlow
Zondag 11 december heeft het Blue Planet Harp Ensemble een bijzonder 
sfeervol concert gegeven in de H. Clemenskerk. De kerk was prachtig ver-
licht en de harpisten waren allemaal heel feestelijk gekleed. Een hoofdrol 
was weggelegd voor celliste Nina Morel. 

Het thema was WinterGlow. De magi-
sche reis begon met winterse muziek 
uit Bretagne en Schotland. Undertale, 
een sprookjesachtige solo werd ge-
speeld door Alexandra Bellefroid. Be-
kende Nederlandse Kerstliedjes wer-
den gespeeld door het hele ensemble, 
waaronder ook kinderen die voor het 
eerst in een echt concert meespeelden. 
Giada Masella zette hierna het span-
nende thema van The Phantom of the 
Opera in, gevolgd door verschillende 
stukken uit deze musical van Andrew 
Lloyd Webber, gespeeld door de ge-
vorderde harpleerlingen. Kyra Frimout 
zong tenslotte ‘Think of me’ en 
‘Wishing You were’. 
Uit het Kerstballet De Notenkraker van 
Tchaikovsky speelde het ensemble ‘De 
Speelgoedmars’ en ‘de Arabische dans’, 
een mooie solo voor celliste Nina Morel. 
Joana Koster speelde de virtuoze 
harpsolo ‘de Bloemenwals’.  Inge van 
Grinsven speelde de betoverende ‘Noc-

turne’ van de Russische componist Glin-
ka.  En tenslotte speelden alle harpisten 
weer mee met diverse gloedvolle Christ-
mas Carols uit Ierland en Engeland. De 
reis werd afgesloten met een Kerst- en 

Voor de boeren in Brabant        
is het vijf voor twaalf

Voor de boeren in Brabant 
is het vijf voor twaalf. 
De landbouw moet vernieuwen én 
verduurzamen. Dat vindt ook het 
CDA. De samenleving verandert en 
stelt nu andere eisen aan volksgezond-
heid, milieu en dierenwelzijn dan 50 
jaar geleden. Terecht.
Tegelijkertijd hebben we, in Neder-
land, meer dan 17 miljoenen monden 
te voeden. Alleen al in Brabant dragen 
duizenden boerenfamilies bij aan die 
enorme opgave. Ook zij zien in dat het 
boerenbedrijf van vandaag niet het-
zelfde is als dat van morgen.
Vernieuwen en verduurzamen doe je 
echter wel op een eerlijke manier. Lan-
ge tijd hadden wij het vertrouwen dat 
VVD, SP, D66 en PvdA, de partijen die 
het nu in Brabant voor het zeggen heb-
ben, dat óók voor ogen hadden. 

Vernieuwen en verduurzamen vraagt 
tijd, geld en draagvlak. Van de provin-
cie kregen de Brabantse boeren tot 
2028 de tijd om de kostbare maatrege-
len te nemen, die nodig zijn om de uit-
stoot van stikstof te verminderen. Een 
krappe maar haalbare datum, vond het 
CDA. Te meer omdat veel boeren al 
grote milieu-investeringen hebben ge-
daan, de marges in de sector dusdanig 
klein zijn dat er weinig investerings-
ruimte is én omdat een groot aantal 
boeren waarschijnlijk versneld stopt. 
Maar nu: nu vervroegt de provincie 
zonder inspraak en overleg de deadline 
naar 2020. Dit dwingt veel boeren om 
vervroegd te kiezen: dure extra inves-
teringen doen óf stoppen. Zulke ingrij-
pende regels maar liefst 8 jaar naar vo-
ren halen: in geen enkele andere sector 
zou dát kunnen. 

Een betrouwbare overheid is essentieel. Tijdens het spel de regels verande-
ren mag in de sport niet maar ook niet in de landelijke en plaatselijke regel-
geving. Toch zien we dit helaas vaak gebeuren. Onderstaande noodkreet 
van onze provinciale CDA-Statenleden laat zien wat hiervan de gevolgen 
zijn. Dit raakt ook ingezetenen van Nuenen c.a. Daarom leek het ons goed 
deze noodkreet met u te delen. CDA-Nuenen c.a. Peter Hendrickx, voorzit-
ter. cdanuenen@onsnet.nu

Van de SP, PvdA en D66 kan je dit ver-
wachten. Maar wat doet de VVD? Ooit 
waren de liberalen voor minder regels 
en meer ondernemerschap, nu helpen 
ze bij het omvallen van familiebedrij-
ven en de leegloop van het platteland. 

Wij zien aan de ene kant een sector die 
dichtgeregeld wordt, die moet vechten 
voor haar imago, en die niet weet waar 
zij aan toe is als gevolg van nieuwe en 
telkens veranderende regels. We zien 
keihard werkende mensen voor een 
loon tegen de armoedegrens. Aan de 
andere kant zien we een provincie die 
zich een uiterst onbetrouwbare over-
heid toont. De hardwerkende boer 
krijgt de rekening én het stigma van 
vervuiler opgeplakt.

Ton Braspenning & René Kuijken,
Leden van Provinciale Staten Noord-
Brabant voor het CDA. abraspenning@
brabant.nl en rkuijken@brabant.nl. 

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Antoon Hurkmans met grote 
voorsprong winnaar rikwedstrijd
In een door Bart en Marina sfeervol versierde rik arena voor de naderende 
feestdagen zat er de stemming al vroeg in. Het was volle bak en met een be-
zetting van 11 speeltafels mag men zeker niet ontevreden zijn.

Rikken

Achtste rik avond:   
grote verschillen in de uitslagen
Na een rustige aanloop was het Jan van 
de Langenberg die bij het opmaken van 
de stand voor de pauze met 107 punten 
riant de leiding had genomen en vol ver-
trouwen als gedoodverfde winnaar aan 
de tweede ronde begon. Na de nieuwe ta-
fel indeling werd het spel steeds weer 
naar een hoger niveau getild en het was 
deze avond tafel twee waar het naar het 
einde toe steeds spannender werd. Het 
was de voorzitter zelf, Antoon Hurkmans 
die zeker deze avond niet te klagen had 
en met het engeltje op de schouder maar 
ook door goed spel, met een open misère 
en diverse malen als gelukkige maat mee 
mocht, de vele punten bij elkaar wist te 
spelen. Met een zeer hoge score van 138 
punten werd hij dik winnaar. Ook om de 
plaatsen drie tot en met zeven was het 
nog spannend en het was An Arts die 

met een puntje voorsprong op Geert 
Bons de derde prijs in de wacht wist te 
slepen. De hoofdprijs loterij deze week, 
een levensmiddelen mand geschonken 
door Jumbo Kernkwartier, werd gewon-
nen door Willy van den Heuvel.

Uitslag vrijdag 9 december
 1 Antoon Hurkmans 138 punten
 2 Jan v.d. Langenberg 107 punten
 3 An Arts 80 punten
 4 Geert Bons 79 punten
 5 Bernard de Louw 77 punten
 6 Wil Marquenie 76 punten
 7 Hub Marquenie 71 punten
 8 Willie v.d. Heuvel 61 Punten
 9 Ad Vogels 58 punten
10 Janes Tuhumury 44 punten

Volgende rikavond: Vrijdag 16 decem-
ber, supportersclub RKSV Nuenen. 
20.15 uur. Pastoorsmast 14 Nuenen.

Verloren
Ik heb op 12 december tussen ± 15.00-
16.00 uur mijn bril op sterkte verloren. 
Ik denk dat hij uit mijn jaszak is gegle-
den in de omgeving Hema, Jumbo, 
weekmarkt, Vincent van Goghlaan, 
Wendy Kids, Jan Linders.
Mocht iemand de bril gevonden heb-
ben dan ben ik bereikbaar op tel.nr. 06 
17 030 214. Mijn adres is bij de redac-
tie van Rond de Linde bekend.
Ik zal de vinder zeer dankbaar zijn.

Teruggevonden
Op woensdagmiddag 7 december heb 
ik mijn verloren rugzak weer terug 
mogen ontvangen.
Alles zat er nog in. Geweldig! Helaas 
heeft de vinder geen gegevens achter-
gelaten . Graag zou ik de vinder per-
soonlijk willen bedanken. 
Hij of zij mag zich melden bij de redac-
tie. Om te voorkomen dat iedereen zich 
gaat melden, graag met vermelding van 
enkele gegevens over de rugzak.

Nieuwjaarsgroet uit Puerto Rico: Feliz 
Navidad, als verrassing begeleid door 
twee ukeleles. 
Na dit hartverwarmende concert 
sprak voorzitter Lenny Berkers de 
wens uit, dat dit concert voor iedereen 
de opmaat zou zijn voor een sfeervol 
samenzijn met Kerst. 

Enkele foto’s voor een impressie van de 
middag. Meer foto’s en video’s kunt u 
vinden op onze Facebookpagina 
Blue Planet Harp Ensemble 
 

NKV doet haar  plicht 
en pakt punten tegen BMC
Afgelopen zondagmorgen mocht het vaandelteam van NKV zich gereed ma-
ken voor de uitwedstrijd tegen BMC uit Berlicum. BMC deelt momenteel 
puntloos de laatste plek op de ranglijst met Maastricht. Deze wedstrijd be-
hoorde dan ook op papier zonder problemen gewonnen te worden door 
NKV om de voorsprong van 2 punten op de nummer 2, KC Dordrecht, te wil-
len behouden.

Korfbal

Bij aanvang werd besproken dat ook 
dit obstakel in de reeks wedstrijden ge-
wonnen moest worden en er met de-
zelfde drive en inzet gespeeld moest 
worden als verleden wedstrijden. Door 
goed spel en de juiste kansen te pakken 
kwam NKV dan ook snel op een voor-
sprong van 1-5. NKV stokte echter 
met scoren door het niet direct scha-
kelen en omgaan met het achter verde-
digend spel van BMC. Hiervan kon 
BMC profiteren en wist de korf te vin-
den, 3-5. Eenmaal had NKV door hoe 
er met het spel omgegaan moest wor-
den en vielen de ballen weer op de juis-
te plaats. Zo kwam er al snel een stand 
op het score bord van 3-12 in het voor-
deel van NKV. Bij BMC wilde het maar 
niet lukken en daardoor was er steeds 
meer frustratie zichtbaar in het spel 

van BMC wat leidde tot steeds meer 
fysieke duels. Net voor rust werd er 
een van deze fysieke duels onder de 
korf bestraft met een rode kaart in het 
nadeel van BMC. Ruststand 3-13.

In de rust werd benadrukt dat er niet 
meegegaan moest worden in het fy-
sieke en gefrustreerde spel van de 
thuisploeg.  NKV en BMC scoorden 
in de tweede helft door naar een stand 
van 5-17. Om de doelstelling van 21 
doelpunten te halen voor een totaal 
doelsaldo van 100 werd het op het 
einde van de wedstrijd nog spannend. 
De doelpunten vielen niet meer rijke-
lijk, terwijl het bij BMC steeds beter 
ging lopen. Op het einde was het dan 
toch, de goed ingevallen, Lars Smits 
die de verlossende 14-21 binnen wist 
te gooien.

Volgend weekend, 17 december, staan 
er voor de selectie van NKV twee za-
terdagwedstrijden op de planning. 
NKV 2 speelt een belangrijke wed-
strijd tegen de nummer 2 op de rang-
lijst Merwede 4, aanvang 18.25 uur en 
NKV 1 mag aantreden tegen Atilla 1 
uit Eindhoven, aanvang 19.40 uur in 
sporthal de hongerman, Nuenen.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 50
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 legerrang 6 overeenkomst 12 soort kabouter 13 zuivelproduct 
14 anno domini 16 deel v.h. been 18 populaire groet 19 hoogduits 20 tijdstip 
22 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 24 voormalig Chinees heerser 
25 kunsttaal 27 geldstraf 29 op grote afstand 30 motorraces 31 adviesorgaan 
33 afslagplaats bij golf 35 domina 37 zo spoedig mogelijk 38 achterste 
39 boom 40 buisverlichting 41 Amerika 42 enzovoort 44 en andere 45 wees 
gegroet 47 gereed 50 vragend vnw. 52 ten name van 54 Turks bevelhebber 
56 weke massa 58 waarnemend 59 deel v.e. schip 61 vermaak 64 stoomschip 
65 ondoordringbaar 66 kier 68 projectiel 69 pl. in Canada.

Verticaal: 1 atletiekbond (afk.) 2 luitenant 3 zwaardwalvis 4 interval 5 profeet 
7 Ned. omroep 8 fris 9 vrouwelijk dier 10 Openbaar Ministerie 11 uitgestorven 
vogel 15 land in Europa 17 ik 18 insectenverdelgingsmiddel 19 moeilijk lerend 
21 eerwaarde heer 23 aanhoudend 24 pers. vnw. 26 trekdier 27 onbebouwd 
28 wondvocht 29 van een 30 te zijner tijd 32 priem 34 lidwoord 36 Japans 
parelduikster 41 usus externus 43 zuidwest 46 vice versa 48 jong dier 
49 lokspijs 51 inkomstenbelasting 52 takje 53 uitstraling 55 schuine strook 
57 lekkernij 59 gemalin van Aegir 60 berg op Kreta 62 voor 63 pausennaam 
65 hectare 67 ten name.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

M O M E N T G E N E V E

S V O R E T O T O O

T O E S T E L F A T S O E N

A I R S A T E A R E M

T R A P S C H I P B A M I

E L U N C H T A F E L N

R I O T A K

C L E P R A T E X A S O

O L I E E M M E R F O R S

R E N P E D E I L E A

F O N T E I N F A B R I E K

U E K E R L I E D A

A N A N A S M A S K E R

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

Oplossingen wk 49
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

V O G E L H U I S J E

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.

AAIEN
AAPJE
ALAAM
APPEL
BETALEN
BETER
BLANK
BUSTE
DANKLIED
EIERDOP
ENIGERMATE
GEVAT
GONZEN
HARKERIG
HEADHUNTER
HELFT
KARTELMES
KRAMP
KWETSBAAR
LACHGAS
LASERKANON
PEPER
TAUGE
VELDTEAM
WRAAK
ZEEDUIN
ZILVERGELD

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

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 48, Mw. A. Bons, 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.

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14

Gerwen

SSSSST, 
niet door vertellen 

maar Marianne wordt 
20 december 50 jaar!
De leeftijd voor breien 

is daar dus leg je 
bol wol klaar.

Geef deze af aan de 
Vondelstraat 37 dan 
kan ze aan de slag.

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

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

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

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

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

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

SBN SBN
Studie Begeleiding Nuenen
Wij zijn op zoek naar docenten voor 

Exacte en Economische vakken. 

Voor informatie, mail naar sbn@onsnet.nu 
of bel 040-2836524 

www.studiebegeleidingnuenen.nl

TE KOOP
2990 m2 Bosperceel 

Laar, Gerwen-
den Elzen

Loofhout/haardhout
€ 4,- per meter

info: 06-53350860

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl
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Voetballen, schilderen,     
zingen en nepnieuws….
Afgelopen weekeinde was er weer van alles te doen in onze gemeente. De jon-
gens en meisjes voetbalden er flink op los. De Nuenense meiden wonnen met 
4-0 en de jongens speelden gelijk: 2-2. Ik heb gezien dat de broers Sjaak (Nue-
nen) en Sander (Blauw-Geel ’38) Egmond beschikken over scorend vermogen. 
Cocu heeft al op het prijskaartje gekeken. Hij stuurt zondag in 020 nog de broers 
Luuk en Siem in het veld. Wellicht opent hij het nieuwe jaar met de Egmondjes. 
Toptrainer Louis Coolen, weer teruggekeerd in het Nuenense, prijst de voetbal-
lende broers aan bij PSV. Zondagmiddag werd er in Gerwen gezongen door het 
wereldkoor Keskedee. In Atelier Nuenen schilderden de kunstenaars er twee 
dagen kleurrijk op los. Dat was in het kort het hoofdnieuws, nu over naar wat 
nepniews.

In de Nuenense gemeenteraad zitten 19 raadsleden (verdeeld over niet minder 
dan elf fracties) en tijdens vergaderingen kijken die leden veelvuldig op hun 
computertje. Zo’n handig klein ding dat van gemeentewege gratis beschikbaar 
wordt gesteld. Met één muisklik halen de raadsleden de hele wereld binnen op 
het schermpje. Ook burgers die lid zijn van een raadscommissie krijgen zo’n ge-
meentelijke computer gratis. En ook nog eens 76,17 euro presentiegeld voor 
elke commissievergadering. 

Nuenens Belanger Jacques Leemans trad na de verkiezingen van 2014 aan als 
raadslid (links op de foto) voor de éénmansfractie Nuenens Belang en kreeg dus 
ook een computertje. Hij stapte dat jaar ook snel weer op en droeg zijn raadszetel 
over aan partijgenoot Joost Vereijken. In de vorige editie van dit echte Nuenense 
weekblad prijkt Leemans lachend op de voorpagina. Hij verkondigt geen feitelijk 
nieuws, maar meer fictie oftewel nepnieuws. Want Joost Vereijken stapt uit Nue-
nens Belang en sluit zich aan bij W70, zonder de garantie op een ‘verkiesbare’ plek 
op de W70-lijst voor de verkiezingen in 2018. De W70-fractie bestaat nu uit vijf 
raadsleden: vier echte gekozen W70-leden en Joost Vereijken. Nuenens Belang 
heeft nu géén zetel meer in de gemeenteraad en heeft geen recht meer op verte-
genwoordigers in de diverse raadscommissies. Jammer voor Jacques Leemans, 
over en sluiten. Hij moet zijn computer inleveren, komt bij Monopoly niet langs 
AF en ontvangt ook geen 76,17 euro meer voor present zijn bij een commissiever-
gadering. Hij wil wel voorzitter van Nuenens Belang blijven. Ik vraag mij wel af of 
dat in het belang is van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind..…. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
Veranderingen Buurtbus Laarbeek

Lijn 461 wordt lijn 261;  
nieuwe lijn 259 erbij
Sinds vorige week zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het open-
baar vervoer voor bussen in Zuidoost Brabant, ook voor de buurtbussen. Zo is 
lijn 21 voor Laarbeek vervallen. Dit wordt gedeeltelijk opgevangen door 
buurtbus Laarbeek met de nieuwe buurtbuslijn 259 (ma-vr). Deze lijn start bij 
het gemeentehuis in Beek en Donk en rijdt de route van de huidige lijn 21. 
Eventueel overstappen bij de Bavaria-halte op de sneldienst naar Eindhoven.

Lijn 259 gaat ook door Lieshout en via 
Deense hoek langs Gerwen naar het 
busstation in Nuenen (Smits van Oij-
enlaan). Daarna naar Stiphout (kerk) 
en weer terug naar Nuenen. Vervol-
gens de route terug naar Beek en Donk 
naar halte gemeentehuis. Vanaf dit 
punt gaat de buurtbus verder als lijn 
261 (voorheen 461) richting Helmond, 
via Koppelstraat, Piet van Thielplein, 
Kapelstraat, door de Raagtestraat naar 
de Lage Heesweg waar nu ook een re-
tourhalte komt (let op daar instappen 
voor Helmond moet nu aan de andere 
zijde van de weg). Vandaaruit gaat lijn 
261 verder via Herendijk naar Maria-
hout, Lieshout en Aarle-Rixtel over de 
bestaande route naar Helmond.
Vanaf Helmond gaat de buurtbus via 
boven genoemde route terug naar de 
halte bij het gemeentehuis in Beek en 
Donk waar het lijnnummer veranderd 
in 259 en de bus dus de route richting 
Nuenen/Stiphout gaat rijden.
Lijn 259 start ‘s morgens om 7.07 uur 
bij het gemeentehuis (om 6.57 uur 
vanuit Mariahout als lijn 261 richting 

Beek en Donk en wordt om 7.07 uur 
lijn 259). Lijn 261 richting Helmond 
start ‘s morgens om 7.12 uur in Maria-
hout vanaf het Oranjeplein.
Er zijn inmiddels twee nieuwe buurt-
bussen in gebruik die beide lijnen 259 
en 261 aansluitend gaan rijden. Over-
stappen is dan niet nodig.

Vervoerbewijzen en tarieven voor bus-
sen (inclusief buurtbussen) zijn vanaf 
2017 over heel Noord-Brabant gelijk, 
zijnde de ov-chipkaart, enkel ritkaartje 
€ 3,75 daluurdagkaart € 6,00. Met ov-
chipkaart en daluurdagkaart mogen 2 
kinderen t/m 11 jaar gratis mee.
Reizigers met de Buurtbus kunnen 
overal langs de route in- of uitstappen, 
mits dit verkeerstechnisch verant-
woord is. De reiziger moet dit wel dui-
delijk aangeven aan de chauffeur. De 
Buurtbus rijdt niet op zaterdag, zon- 
en feestdagen of na 18.00 uur. 

Zie ook 
www.buurtbuslaarbeek.nl of 
www.bravo.info

Veel boeren, burgers en buitenlui 
bij Veulenkeuring Gerwen
Gek van paarden en zaterdag 10 december niet aanwezig geweest op het 
kerkplein in Gerwen, dan is het goed dat er foto’s gemaakt zijn. De boe-
ren, burgers en buitenlui werden op hun wenken bediend, want er waren 
veel prachtige paarden. Die werden door de eigenaren ter keuring aan-
geboden. In de groene Gerwense dorpskern kwamen zo’n honderd veu-
lens uit Nederland en België en enkele honderden toeschouwers van 
heinde en ver bijeen (foto 1). Een beroepsfotograaf riep: “Ge struikelt 
hier bekant over de amateurs die kiekjes maken. Ik ben hier vur mun 
werk. Gô us aan de kant.” 

De vakkundige jury keurde jaarlingen 
en twee- en driejarige veulens in de 
open lucht. Tot algemeen jeugdkampi-
oene van de merries werd gekozen Gigi 
van ’t Thiendehof, geboren op 21 mei 
2016. Het jonge veulen is eigendom van 

Harry van Rossum en zonen uit het 
Brabantse Maren-Kessel (foto 2+2a). 
De kampioen bij de hengstveulens werd 
Unic van de Musschoot (6 april 2016, 
bruinschimmel)) van Melissa Maes uit 
het Belgische Meerdonk (foto 3). 

Stal de Linde 1ste prijs
Bij de toppers vielen de paarden van 
Stal de Linde van Jan Smits uit Gerwen 
in de prijzen. Zo werd Fara uit de Linde 
(17 juni 2013) kampioen merries en bij 
de categorie stalgroepen greep de ver-
maarde Gerwense Stal de Linde ook de 
eerste prijs in de wacht (foto 5). Ter il-
lustratie van dit evenement bijgaande 
kleurrijke foto’s gemaakt door Peter 
Klomp uit Lieshout (6 en 7) en Cees 
van Keulen uit Gerwen. 
Het was zaterdag de 56ste keer dat er 
een traditionele veulenkeuring werd 
gehouden. De organisatie was bij de 
Stichting Centrale Veulenkeuring Ger-
wen in prima handen. Voorzitter/se-
cretaris Wim Raaijmakers uit Neder-
wetten was dan ook dik tevreden. En 
goed om te weten: ook eind 2017 is er 
weer een veulenkeuring in Gerwen. 

1) 5)

2) 6)2a)

3) 7)

  

Nieuwe Esta’s en 
leiding van Rudyard 
Kipling worden 
geïnstalleerd
Dit weekend zijn er bij de Esta’s maar 
liefst 3 Estaleden en 2 leiders geïn-
stalleerd. Installatieweekenden zijn 
altijd heel bijzonder, maar dit week-
end was nog specialer, omdat er ook 
weer insignes gehaald konden wor-
den. Deze keer konden de Esta’s een 
soort examen doen voor het WeerIn-
signe en het ZakmesInsigne. 

Om een zakmes te mogen dragen bij 
Scouting Rudyard Kipling moet eerst 
een Insigne gehaald worden (een soort 
diploma), zodat voor iedereen duidelijk 
is dat de scout er goed mee om kan gaan 
en vooral ook weet wat wel en niet mag 
met een zakmes. Voor het WeerInsigne 
moeten vragen beantwoord worden 
over bijvoorbeeld hoe een regenboog 
ontstaat en wat je ziet en hoort bij on-
weer. De kinderen die opgingen voor het 
WeerInsigne kregen ook een opdracht 
mee naar huis. Na al deze inspanning 
was het tijd voor ontspanning en werd 
er lekker Hollandse Leeuwen gespeeld. 
Lekker even ravotten buiten is altijd fijn 
en vooral ook heel gezond. Ben jij tussen 
de 7 en de 11 jaar oud en lijkt het je ook 
geweldig om lid te zijn van de scouting, 
je ZakmesInsigne te halen en op zater-
dagochtend heerlijk buiten bezig te zijn 
met vriendjes en vriendinnetjes? Kijk 
dan snel op www.rudyardkipling.nl voor 
meer informatie.

RKAVV - Nuenen  2-2
Nuenen startte fanatiek en dwong al snel een corner af. Tot een snelle voor-
sprong kwam het niet. Nuenen miste Koen Bots vanwege een blessure, Ruud 
Jansen nam zijn plaats in de achterhoede in. Duidelijk was dat RKAVV niet 
van plan was om het spel te maken, het liet Nuenen zonder enige druk op-
bouwen. In die fase kon Nuenen naar harte lust combineren zonder overi-
gens direct voor gevaar te zorgen. Na een kwartier dan echt het eerste ge-
vaar voor Nuenen. Dennis van de Reek mocht vanaf de 16 meter uithalen 
maar zijn schot spatte hard op de buitenkant paal.

Voetbal

Nauwelijks 2 minuten later was het we-
derom Dennis van de Reek die een 
voorzet van Yoeri Sijbers nagenoeg 
vanaf de doellijn overschoot. Toch 
kwam de 0-1 niet veel later. Max Ver-
kuyl werd ongedekt gelaten bij een cor-
ner en zijn kopbal zorgde voor de Nue-
nense voorsprong. Er leek geen vuiltje 
aan de lucht. RKAVV beperkte zich tot 
de lange bal en Nuenen was op dat mo-
ment heer en meester. Het was wach-
ten op een 2e doelpunt maar Nuenen 
liet RKAVV in leven. Kort voor rust 
zou RKAVV zomaar op gelijke hoogte 
kunnen komen. Een spaarzame coun-
ter werd naast het Nuenense doel ge-
schoten, rust 0-1. In de 2e helft een an-
der spelbeeld. Nuenen speelde slordig 
en liet RKAVV terug komen in de wed-
strijd. De 2e bal werd nauwelijks meer 
gewonnen en veel balverlies zorgde 
voor de nodige irritatie bij de groen-
witten. Daar komt bij dat de Nuenense 
spitsen vandaag nauwelijks potten 
konden breken tegen de stugge defen-
sie van RKAVV. RKAVV rook zijn kans 
en zag dat er vandaag iets te halen viel. 
Een corner in de 63e minuut werd door 
Sorhab Safi feilloos binnen geknikt en 
bracht daarmee de stand op 1-1
Sjaak Egmond kwam in de ploeg voor 
Ruud Jansen om meer aanvallende im-
pulsen te genereren. Het moest echter 
op haar hoede zijn voor de counters van 
RKAVV die steeds gevaarlijker werden. 
Toch flikte Nuenen het weer om in de 
slotminuten een voorsprong te nemen. 

Een voorzet van de rechterkant werd 
door Dennis van de Reek fraai gecon-
troleerd en hij stelde Sjaak Egmond in 
staat de 1-2 binnen te schieten. De we-
reld zag er op dat moment weer veel 
rooskleuriger uit. Toch was het nog niet 
gedaan en het was dan ook RKAVV die 
in de 90e minuut uit een afgeslagen cor-
ner de gelijkmaker wist te scoren. Rem-
co Overdevest kon vanaf de 16 geheel 
vrijstaand binnen schieten.
Nuenen probeerde het nog wel maar 
het zat er vandaag niet in. Het bleef 2-2 
op Sportpark de kastelenring. Door het 
gelijkspel zag Nuenen Blauw Geel'38 de 
kop overnemen. Zij wonnen vandaag 
met 4-1 van IFC. Vandaag is gebleken 
dat er rekening wordt gehouden met de 
‘groenwitten’. Ploegen passen zich aan 
en Nuenen zal hierop een antwoord 
moeten vinden. Sinds 8  oktober 2werd 
er niet meer verloren. Toch moeten we 
beseffen dat elke wedstrijd met de volle 
100% moet worden ingegaan en dat de 
punten alleen door veel strijd en goed 
voetbal behaald kunnen worden.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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

Miv november Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

26 november 2016 t/m 8 januari 2017
Expositie ‘licht’, schilderijen en gedichten
Op zondagen na de mis en op ma t/m vrij 

09.00-14.00 uur. Pastoraal centrum 
H. Clemenskerk Park 53 Nuenen 

17 december t/m 28 januari 2017
Solo-expositie Wil Crooymans, 

woe t/m zaterdag. 
Holland Art Gallery, 

Kleine Berg 49 Eindhoven

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

Vrijdag 16 december
20.30 uur Elvis at the chapel

H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 17 december
10.00-16.00 uur Kerstmarkt

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Zaterdag 17 december
17.00-20.00 uur Levend kerstverhaal

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zaterdag 17 december
20.30 uur Elvis at the chapel

H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdagavond 17 december 
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis Lieshout, Grotenhof 2

Zondag 18 december
10.00-16.00 uur Kerstmarkt

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
12.00-17.00 uur expositie Frank Keieren, schilde-

rijen. Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a Nuenen

Zondag 18 december
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

Zondag 18 december
16.00 uur Het Nuenens Mannenkoor 

en zanggroep Midòre
 in de H. Clemenskerk te Nuenen

Zondag 18 december
16.00 uur Bart in de Knop: 

De Vaste Kerstmannen
‘t Rozenknopje, Hoogstraat 59 Eindhoven

Dinsdag 20 december
Winterconcert in de Regenboogkerk
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 Jozef-
school, Nederwetten

Maandag 26 december / 2e Kerstdag
20.00 uur Steven Troch Blues Band

Cafe Schafrath

Woensdag 28 december
10.00-15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

Nuenen. Bibliotheek Dommeldal
Jhr. Hugo van Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 29 december
14.00 uur Cultuur Overdag: 

Weens Operetteconcert
Van Goghkerkje aan de Papenvoort 

Zondag 1 januari
Taizévesper 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Vrijdag 6 januari
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

Zondag 8 januari
13.30 uur Ierse Sessie
Weverskeshof Nuenen

Zondag 8 januari
15.30 uur Het Gerwens Muziekkorps 

met Hello Vienna!
Clemenskerk in Nuenen

Dinsdag 10 januari
14.00 tot 16.00 uur Digitaal vragenuurtje: 

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

van Berckellaan 18

Vrijdag 20 januari
20.30 uur Rikken RKVV Nederwetten
Piet Renders Paviljoen Nederwetten

Zondag 22 januari
14.00 uur Overdwars krakerfestival

Café Ons Dorp

Zondag 29 januari
14.00 uur-20.00 uur BAM! 

33 jaar Beer and Music
Feestcentrum Berkenbosch, Nuenen

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 december 18.30 uur: geen 
viering in Nuenen.    

Zondag 18 december 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.

Misintenties
Zondag 18 december 11.00 uur: 
Maria Peters - Wernaart; Tiny van Gro-
tel en Lies van Grotel - Verberne; over-
leden ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Petrus Bollen; Joost 
van der Graaf; Hendriecus en Petronel-
la Klomp - Relou en Peter; Henk Vrijal-
denhoven; Tine van Lier - Vrijaldenho-
ven; Martien de Groot; ouders Vrijal-
denhoven - van Moorsel; ouders van 
Keulen; Janus Moonen; alle overlede-
nen van de familie IJzermans - van den 
Eijnden; Annie Keeris - Smolders; Nell 
Schoenmakers - Bressers; Jef van Nue-
nen; Ger van Dartel; Ans Moors - Wes-
terveld; Ries en Anneke Meulendijks - 
Biemans; Annie Smits ( in Canada 
overleden); Antoon de Groof en Riky 
de Groof - Joosten.

Mededeling
Zondag 18 december is er om 16.00 
uur 's middags in de Clemenskerk een 
concert van het Nuenens Mannenkoor.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 december 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger Pastor S. 
Kuijpers.

Levend Kerstverhaal 
Zaterdag 17 december 2016 

Dorpsboerderij ‘Weverkeshof’ 
Tussen 17.00 en 20.00 uur 

Tol € 1,- 
 
 

www.levendkerstverhaal.nl  

Misintenties
Kees en Anna Verhagen - Scheepers; 
Piet Coolen; Riet van Mook; Lena Joos-
ten - Van Haandel; Bea Schenkels; Joost 
en Martha Rooijackers - de Louw; Thijs 
en Agnes Sloots - Van Moorsel; Overle-
den ouders Antoon Dekkers en Cato 
Dekkers - Rooijakkers en overleden fa-
milieleden.

Mededeling
Zingen op Eerste Kerstdag in Neder-
wetten? Beste Parochianen, zoals u wel-
licht weet hebben we in Nederwetten 
geen Parochiekoor meer. De pogingen 
om op Eerste Kerstdag een gastkoor te 
vinden om de Kerstviering op te luiste-
ren zijn gestrand. Nu is het plan opge-
vat om, onder de bezielende leiding van 
Wim Renders, tóch te zingen.
Daartoe vragen we parochianen, die op 
Eerste Kerstdag in de viering kunnen en 
willen zingen, om zich aan te melden. 
Dit gelegenheidskoor zal eenmalig zin-
gen, enkel en alleen op Eerste Kerstdag 
om half tien ’s morgens. Iedereen die 
van zingen houdt is welkom, of je nu bij 
een koor bent, bij een koor geweest 
bent, óf als je zingen gewoon fijn vindt. 
We zingen bekende Kerstliederen, 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 december van 7 uur 
tot kwart over 8 repeteren. Het is vol-
doende 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

Zaterdag 17 december 18.30 uur: vie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 18 december 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 17 december 18.30 uur: Antoon 
de Groof en Riky de Groof - Joosten;
Zondag 18 december 11.00 uur: Toon 
en Lies van Erp - van de Rijt; Martje van 
Lierop - van der Maat; Gerard Donkers; 
Tiny Daniëls en Thecla Daniëls Aarts; 
Wim en Anna van Erp - Wuijtenburg 
en hun zoon Toon van Erp.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 18 december is de vierde zon-
dag van de Advent. Aanvang: 10.00 uur. 
Voorganger: ds. C. Crouwel. Medewer-
king van het koor Cantabile o.l.v. Jelle 
Everhardus. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. De 
collecte is voor het ZWO-project in 
Ghana. Na de dienst is er koffiedrinken. 
Voor de jongeren is er om 17.00 uur in 
het Van Goghkerkje een tienerkerstvie-
ring. Op zaterdag 17 december zal in 
Dorpsboerderij ‘Weverkeshof ’ het Le-
vend Kerstverhaal worden gespeeld tus-
sen 17.00 en 20.00 uur. Elke donderdag 
is er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 
uur, waar iedereen welkom is voor kof-
fie en ontmoeting met anderen. U kunt 
zo binnenlopen. Onze kerk is elke zon-
dag geopend. Voor overige activiteiten: 
zie de website of ons publicatiebord aan 
de gevel van De Regenboog.
 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

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

Donderdag 15 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent. 
Vrijdag 16 december. 07.15 uur H. 
Mis, Quatertemperdag in de Advent; 
gedachtenis van H. Eustachius, bis-
schop en martelaar.
Zaterdag 17 december. 08.30 uur H. 
Mis, Quatertemperdag in de Advent. 
10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 18 december. Vierde zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 19 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Dinsdag 20 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Woensdag 21 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Thomas; gedachtenis van de 
Advent. 
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'

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

In deel 25 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ amateur-
fotograaf Nard Vogels en het idyllische sneeuwlandschap aan de Dommel. 
Hij werd geboren in de boerderij op het Boord (nu 51-53) en werd boer in 
Vlokhoven. Samen met de fotografen Martien Coppens en André van de 
Kerkhof hebben zij op inspirerende wijze het Brabantse landschap vastge-
legd, waardoor het niet altijd duidelijk is wie welke foto genomen heeft. Zie 
ook het boek Nuenen op het randje, pagina 39 en verder.
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKSV NUENEN
Donderdag 15 december
RPC 3 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .30
Zaterdag 17 december
RKSV Nuenen - Gr .-Ammers 1  .  . 14 .15
Zondag 18 december
Nuenen 8 - Unitas’59 6   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 10 - Tivoli 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Braakhuizen 4 - Nuenen 6   .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 9 - Waalre 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR1 - Prinses Irene VR1 14 .30

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 18 december
EFC 8 - Nederwetten 2   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nederwetten 3 - Steensel 3   .  .  . 10 .00
Nederwetten 4 - DBS 5   .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

EMK
Vrijdag 16 december 
EMK 1 (zaal) - DBS 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .55
Zondag 18 december
St . Mich . Gestel 3 - EMK 4   .  .  .  .  .  . 10 .00
EMK 5 - WODAN 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen VR 3 - EMK VR 1   .  .  .  .  .  .  . 12 .00

RKGSV GERWEN
Zondag 18 December 
RKGSV 3 - Acht 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV VR1 - Unitas’58 VR1   .  .  .  . 11 .00

NKV KORFBAL
Zaterdag 17 december
NKV 2 - Merwede 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .25
NKV 1 - Attila 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .40

Voetbal

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.

Z&PV Nuenen verplettert Limburgers
Vorig jaar werd Nuenen districtskampioen, Hellas Glana uit Sittard werd 
tweede en beide teams promoveerden naar de landelijke competitie. Vorig 
jaar vochten beide teams scherpe duels uit, dit jaar gaat het echt anders; 
Nuenen strijdt wederom mee om het kampioenschap, de Limburgers drei-
gen te degraderen.

Waterpolo

Nuenen begon niet compleet. Arjan 
Sleegers heeft een blessure, doet al een 
tijdje niet meer mee en dat zal de ko-
mend maanden nog wel zo blijven. In 
zijn plaats maakte de jonge Kilian 
Geurts zijn debuut in het eerste heren-
team. Hij deed dat erg goed en zal waar-
schijnlijk nog wel vaker opgeroepen 
worden. Nuenen startte voorzichtig en 
gedoseerd, de dekking op de tegenstan-
der liet nog wat te wensen over maar 
het werd het in de eerste periode al dui-
delijk dat het dit keer geen scherp duel 
zou worden. Hellas scoorde nog wel 

twee keer in de eerste periode, Nuenen 
vier keer zodat de tweede periode met 
4-2 werd begonnen. Nuenen ging ver-
volgens beter dekken en versnelde het 
tempo van de aanvallen. Hellas kwam 
er niet meer aan te pas en het ene na het 
andere fraaie doelpunt werd gescoord 
voor de enthousiaste fans op de over-
volle tribune. Na de tweede periode 
was het dan ook al 11-3 voor Nuenen 
en was de wedstrijd gespeeld. Uiteinde-
lijk kwam een eindstand van 20-4 op 
het scoreboard, tot dusver de grootste 
overwinning dit jaar. 

 Lars van Raaij (witte cap) won de meeste duels en scoorde drie keer

EMK JO13-3 kampioen
Afgelopen zaterdag is EMK JO13-3 kampioen geworden in de najaarscom-
petitie 2016. Gefeliciteerd allemaal.

Niels van Schaijk, Cas van der Schalie, Mischa Berkens, Felix Olfers, Milan van 
Geenen, Gijs van Leusden, Thijs van den Broek, Cato Leeuwensteijn, Luca Claas-
sen, Quint Hofstee, Daan Jacobs, Jasper Kelderman, Daimy van de Rijdt, Amy 
Beekmans. Trainers: Lars Kelderman & Anthony van den Broek.

BCL-H1 - ZSV Zidewinde-H1  5-3

Herenteam BCL verstevigt koppositie
Met een knappe 5-3 overwinning heeft het eerste herenteam van Badmin-
ton Club Lieshout de koppositie in de tweede afdeling van de Heren-2-klas-
se flink verstevigd. Met nog enkele wedstrijden te gaan zou deze overwin-
ning wel eens van doorslaggevende aard kunnen zijn.

Braakhuizen - EMK  2-2

EMK kreeg te weinig in deze wedstrijd
Door Cor Groenen

Braakhuizen begon voortvarend aan deze wedstrijd en had in de 5e minuut al de 
eerste kans, maar wist gelukkig voor EMK niet te scoren. Niet veel later was het 
wel raak door een vrijstaande Braakhuizenspeler op links. De eerste kans voor 
EMK was er in de 15e minuut. Een voorzet van Rick Frederiks vanaf links kon 
voor de goal net niet geraakt worden door Rick Slaats. Kort hierna kreeg Slaats 
een kans aangeboden door Sjef Sanders, maar zijn schot richting goal ging naast. 
In de 28e minuut kreeg EMK de 2e tegengoal na slecht verdedigend werk. Weinig 
EMK supporters hadden geloof in punten toen het team met een 2-0 achterstand 
de kleedkamer in ging.
Wat daar is gezegd zal binnenskamers blijven, maar het team kwam als herboren 
terug op het (kunst)grasveld. Er werd direct druk op de tegenstander gezet en dat 
leverde in de 52e minuut een vrije trap op aan de rand van het strafschopgebied. 
EMK aanvoerder Ronnie Jansen bracht met een strak schot EMK terug in de wed-
strijd. Drie minuten later werd een overtreding op Rick Slaats in de 16-meter be-
straft door de scheidsrechter met een penalty. Slaats ging zelf achter de bal staan 
en schoot onberispelijk binnen. De druk van EMK op de tegenstander werd 
steeds groter en EMK kreeg diverse kansen om op voorsprong te komen. In de 
59e minuut werd een inzet van een EMK speler op de doellijn weggehaald. Robbie 
van de Ven (uitgeroepen als EMK’s Man of the Match) zag zijn schot gestopt door 
de Braakhuizen doelman. Ook EMK doelman Cuppen liet zich in deze wedstrijd 
van zijn beste kant met enkele uitstekende reddingen in het slot van de wedstrijd. 
Jammer dat EMK slechts één punt overhield uit deze wedstrijd. Op basis van de 
2e helft waren 3 punten zeker verdiend geweest.

ELI - Nederwetten 
3-0
Door Peter Raaijmakers

Nederwetten begon zondag goed aan 
de wedstrijd tegen ELI uit Lieshout en 
dit leverde een goede kans op in de 5de 
minuut voor Hein Snellen van Vollen-
hoven. Echter zijn schot ging over. In 
de 15de minuut scoorde Patrick Swin-
kels de 1-0 door slecht uitverdedigen 
van Nederwetten. In de 20ste minuut 
kwam Nederwetten bijna op gelijke 
hoogte door een kopbal van Toon van 
Rooij, echter de keeper pakte deze 
goed. Verder gelijk opgaande 1ste helft 
met een ruststand van 1-0.
De tweede helft was een kopie van de 
eerste helft waarin Nederwetten we-
derom goed startte. In de 57ste minuut 
een prima redding van de jarige sluit-
post Koen Joosten van Nederwetten. In 
de 70ste minuut scoorde Eli toch haar 
2de doelpunt door balverlies op het 
middenveld. In de 79ste minuut kwam 
‘good old’ Mark Spaan voor Rik van 
Lieshout in het veld. Echter ook Mark 
kon het tij niet keren en in de 81ste mi-
nuut maakte Bram Donkers uit een pri-
ma uitgevoerde counter de 3-0. Dit was 
tevens de eindstand. Al met al een te-
vreden resultaat met tot de winterstop 
16 punten voor Nederwetten.
De volgende wedstrijd is op 29 januari 
thuis tegen HVV.

Badminton

De nummers één en twee in de stand 
begonnen allebei aan de wedstrijd met 
40 punten, BCL had daar een wedstrijd 
minder voor nodig. Meteen wonnen 
Wouter van Vijfeijken/Bert Manders en 
Jeroen van der Heiden/Laurence Roij-
ackers hun dubbelpartij. Eerste heer 
Wouter van Vijfeijken verloor daarna 
van de ijzersterke Walter van de Lee 
met 2-1. Ook tweede heer Ruud van 
Vijfeijken kon niet winnen, hij verloor 
met 14-21 en 19-21 van Jurgen van El-
deren. Daarop zegevierde Bert Man-
ders, als derde heer in drie sets in een 
gelijk opgaande partij. Laurence Roijac-
kers, die als vierde heer speelde, was 
toen al lang klaar. Hij liet met 21-13 en 
21-7 duidelijk zien dat hij de betere 
badmintonner is. In de afsluitende dub-
belpartijen verloren Ruud van Vijfeij-
ken en Jeroen van der Heiden in twee 
sets, Laurence Roijackers en Wouter 
van Vijfeijken zorgden daarop voor het 
verlossende vijfde punt door met 21-12 
en 21-11 te winnen. De koppositie is 
daarmee nog steviger in handen geko-
men van de Lieshoutse badmintonners.

Programma:
Woensdag 21 december, 18.30 uur: 
Kerstballentoernooi bij de jeugd
Woensdag 21 december, 20.00 uur: 
Kerstballentoernooi bij de senioren
Woensdag 21 december, 20.30 uur: 
BCL-M1 - BCH-M1

Bert Manders (links) en Wouter van Vijfeij-
ken (rechts) moesten vol aan de bak tegen 
runner-up ZSV Zidewinde (op de rug gezien)

Rick Slaats schiet de gelijkmaker binnen met een strafschop

GOUD voor large team 
Dedication tijdens NK Twirling!
Het largeteam van Twirlvereniging Dedication uit Nuenen, heeft op zater-
dag 10 december het GOUD veroverd tijdens de Nederlandse Kampioen-
schappen Runner-Up twirling! In het drukbezochte Topsportcentrum Alme-
re lieten ze met overweldigende punten de andere teams achter zich. 

Trainster Krystle van den Broek-Hol-
lander kan het nog niet bevatten: “Er is 
afgelopen maanden keihard gewerkt 
door de leden. Iedereen ging voor de 
volle 100%. Maar dit, echt, dit is onge-
looflijk! We hebben met dit nieuwe 
team pas enkele wedstrijden in het af-
gelopen seizoen meegedaan, maar 
daar werd al snel duidelijk dat we een 
concurrent waren om rekening mee te 
houden. Onze startpositie voor dit NK 
was een vierde plek. En dan worden we 
kampioen en laten we alle andere 
teams achter ons! Op muziek van 
World of Blue (WNF Seastars) zetten 
de dames een geweldige show neer.” 

Solisten
Anouk van Asten en Britt Kwarten 
mochten een dag later op de tweede 
wedstrijddag in Almere aantreden. 
Beiden met het onderdeel 2 baton se-
nior Runner up. Anouk behaalde een 
mooie 10e plek en Britt een 13e plek. 
Alle leden kijken met veel plezier terug 
op de behaalde resultaten!

Sponsoren
H&S Betonwaren bv heeft er onlangs 
nog voor gezorgd dat alle leden in een 
prachtig nieuw trainingspak gestoken 
konden worden, zodat het team netjes 
herkenbaar kon deelnemen aan het NK. 
Penningmeester Frank van den Broek: 
“Zonder sponsoren kan een vereniging 
als de onze niet bestaan. Maar geldt dat 

niet voor alle verenigingen? We zijn dan 
ook geweldig blij met de hoofdsponso-
ring door H&S Betonwaren uit Hel-
mond. Natuurlijk zijn we zelf ook actief. 
Een voorbeeld is de deelname aan Club-
kit, Steuntje in de Rug van Rabobank 
Dommelstreek, kofferbakverkoop en 
Sjors Sportief. Draagt u deze vereniging 
ook een warm hart toe? Neemt u dan 
via e-mail contact op met Frank van den 
Broek om de mogelijkheden te bespre-
ken: dedication4twirl@gmail.com. Een 
afspraak is dan snel gemaakt!

Nieuwe leden
Dans en muziek helemaal jouw ding? 
Dan ben je van harte welkom om eens 
te komen kijken en mee te doen bij een 
training van Dedication. Aanmelding 
staat open voor meisjes én jongens 
vanaf 4 jaar. De trainingen vinden 
plaats in sporthal ‘De Weijer’ in Mierlo 
op maandagavond. Beginnersgroep 
maandag: balletzaal 18.30-19.30 uur 
Large team en solistenonderdelen: 
sporthal rechts 19.30-21.30 uur.
Voor meer info neem een kijkje op: www.
addframes.com/dedication4twirl

Twirling

Kerstconcert 
Weverkeshof
Dorpsboerderij Weverkeshof organi-
seert zondag 18 december vanaf 14.00 
uur een kerstconcert. Hiervoor ver-
welkomt men zangeres is Elke Wi-
chers. Zij zal met diversen gelegen-
heidsformaties optreden en een mix 
brengen van lieve verstilde eigen Ne-
derlandstalige liedjes en krachtige 
swingende nummers van onder andere 
Jacques Brell. Enkele Nuenenaren zul-
len haar ondersteunen, zoals Kees van 
Capelle, Karel Werschkull en Martin 
Bergmeijer. Zij spelen wereldkerst-
nummers. Om de kerstsfeer nog ver-
der te verhogen worden er Vlaamse 
kerstgedichten gedeclameerd.

Kerstconcert Weverkeshof, aan de Hu-
go van Berckellaan 5 in Nuenen. Vrij 
entree. Zie ook www.weverkeshof.nl



(

 18 december | KOOPZONDAG
 wo 21 december |
 do 22 december | KOOPAVOND
 vr 23 december | tot 21.00 uur

Graag  tot ziens
Wim & Anique Crooijmans

START
VERBOUWINGS
LEEGVERKOOP*

*zie uw tasje, als bijlage van Rond de Linde
(heeft u geen tasje ontvangen, dan kunt u deze verkrijgen in de winkel)
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