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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

AFWEZIG 
van 26 t/m 30 december
Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

AFWEZIG 
van 2-1 t/m 6-1:

J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen

I.R. Steenstra en J. Kroon, 
huisartsen 

 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Nuenen 
als kartrekker 
voor een 
culturele 
regio

Frank van Welie, 
hoffotograaf 
Lokale Omroep 
Nuenen 
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Geweldig 
concert Elvis
 at the Chapel

Makelaar PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com
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Extra koopavonden 
Winkelhart van Nuenen
De winkels van het Winkelhart van 
Nuenen zijn extra geopend op:
•	 Donderdag	22	dec.	tot		21.00	uur.
•	 Vrijdag	23	dec.	tot		21.00	uur.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

•

Deze week als bijlage 
DE HUIZENKRANT

Kerst	is	het	feest	van	Verbinding
Door	Caroline	van	Nes

wee	geloven	op	één	kussen,	daar	slaapt	de	Duivel	tussen!’	Een	uit-
drukking	van	vroeger	die	allang	achterhaald	 is.	Katholieken	en	
protestanten	kunnen	prima	door	één	deur,	sterker	nog:	er	wordt	
veelvuldig	samengewerkt	door	beide	kerken,	zeker	in	de	kerstpe-

riode.	Ook	in	Nuenen	is	de	relatie	tussen	de	Parochie	Heilig	Kruis	en	de	Pro-
testantse	Gemeente	Nuenen	erg	goed.	De	kersttijd	is	voor	de	kerken	natuur-
lijk	de	belangrijkste	tijd	van	het	jaar,	een	mooi	moment	voor	een	dubbelge-
sprek	met	pastoor	Hans	Vossenaar	en	dominee	Christien	Crouwel.

Afgelopen november gingen alle kerk-
koren uit Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten gezamenlijk naar Den Bosch, 
om te zingen tijdens de mis in de Sint 
Jan. Georganiseerd door de Parochie 
Heilig Kruis, maar: “Het stond voor 
mij meteen vast dat ik Christien ook 
mee zou vragen”, vertelt Hans. “Het 
jongerenkoor, Jocanto, is sowieso ge-
mengd. Geweldig om op deze bijzon-
dere plek al onze koren gezamenlijk te 
zien en horen zingen en iets van onze 
oecumenische samenwerking te kun-
nen laten zien. Het was een bijzondere 
ervaring.”

Oecumene
In de Nuenense kerken is de oecumene 
al tientallen jaren heel gebruikelijk. Het 
woord ‘oecumene’ komt uit het Grieks 
en betekent ‘de bewoonde wereld’. Met 
deze term wordt een groeien naar reli-
gieuze eenheid aangeduid. Dit kan wor-
den gezien als een streven naar wereld-
wijde religieuze eenheid van alle 
christelijke kerken en ook als het bevor-
deren van de eenheid, samenwerking 

en het onderlinge begrip tussen diverse 
religieuze groepen. In de jaren zestig al 
begon de katholieke en protestantse 
kerk in Nuenen hun regelmatige sa-
menwerking, destijds geleid door pas-
toor Jan van Oosterhout en dominee 
Gerrit Griffioen. De laatste was in die 
tijd bekend als de ‘katholieke dominee’. 
“Het is hier al jaren heel vanzelfspre-
kend dat we samenwerken, het loopt 
gewoon door elkaar heen”, vertelt Hans. 
“We hebben per jaar een stuk of zeven 
oecumenische diensten en er worden 
onder meer thema avonden en theolo-
gische lezingen georganiseerd”. Chris-
tien vult aan: “En er zijn oecumenische 
gesprekskringen en ook de rouwbege-
leidingsgroep is oecumenisch.” 
Een voorbeeld van de samenwerking 
is de Pelgrimage naar het Licht. Dit is 
een wandeltocht in de paasnacht, die 
langs de kerken en kapellen van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten voert. 
Aan het einde van de tocht wordt het 
Paasevangelie gelezen. Iedereen mag 
hier aan deelnemen.
Met Kerst is de band tussen beide ker-
ken zo mogelijk nog hechter. Afgelopen 
zaterdag vond op de Weverkeshof het 
zeer druk bezochte levende kerstver-
haal plaats. “Ook dat organiseren we al 
jaren gezamenlijk”, vertelt Christien. 
“En wat veel mensen misschien niet 
weten: de kerstpakkettenactie in de su-
permarkten, waarbij mensen gevraagd 
wordt iets van hun boodschappen te 
doneren voor mede-Nuenenaren die 
dat om de een of andere reden goed 
kunnen gebruiken, is ook een actie van 
de gezamenlijke Nuenense kerken”.

Verbinding
Beide theologen zijn bevlogen vertel-
lers. Tijdens het gesprek vraagt Chris-
tien ineens: “Hans, als ik jou nou vraag 
wat Kerst voor jou betekent, in twee 
zinnen, wat zeg je dan?” Zonder aarze-
ling volgt het antwoord: “Met Kerst 
vieren we het feest van hoe het leven 
begonnen is. Maar ook hoe we moe-
ten leven met elkaar, de verbinding 
tussen mensen.” 
Ook voor Christien is verbinding de 
belangrijkste gedachte die we met 
Kerst vieren. “Natuurlijk is het  het 
feest van de geboorte van Christus”, 
zegt ze. “Maar Kerst heeft ook iets 
universeels. De geboorte van een kind 

is voor ieder mens op de wereld het 
begin van iets nieuws. Het is ook de 
geboorte en het feest van het Licht. 
Maar vooral de verbinding tussen God 
en de mensen en de mensen onder-
ling, de solidariteit, zijn belangrijk.”
Het woord ‘verbinding’ loopt als een 
rode draad door het gesprek. Kerst is 
het feest van de verbinding, tussen he-
mel en aarde, maar ook tussen kerken. 
Hans sluit af: “Verbinding, daar ging 
het ook om in Den Bosch. Het wordt 

door de gezamenlijke kerken op al deze 
manieren tot uitdrukking gebracht.”
Tijdens de kerstdagen zijn er zowel in 
de Clemens kerk als in De Regenboog 
verschillende bijzondere  vieringen, 
onder andere wordt het kinderkerst-
feest gevierd en is er een speciale ge-
zinsviering. Ook treden onder meer 
het Gregoriaans Koor en het Nuenens 
Mannenkoor op. Het volledige over-
zicht van locaties en tijden vindt u in de 
Kerkberichten, elders in deze uitgave.

Geen	sterke	beurt		 	 	 	 	 	 	 	
van	de	Plantsoenendienst
Door	Gerrit	van	Ginkel

De bewoner van de Vallestap herin-
nerde mij aan het lange verhaal van 
de berken in zijn wijk. De gemeente 
wil in die wijk wat gaan uitdunnen 
omdat er te veel berken bij elkaar 
staan die overlast bezorgen bij bewo-
ners met gevoelige luchtwegen. Dit 
alles volgens richtlijnen van het Bo-
menbeleidsplan dat eerdaags het licht 
gaat zien.

Tot grote verbazing van die bewoner 
presteerde de plantsoenendienst het 
nu om bij het herinrichten van het 

De aanplant van nieuwe berken op de Vallestap

Elke dag open van 8:00 
tot 20:00 uur, dus óók met 

Kerstmis en Nieuwjaar!

Fijne feestdagen!

plantsoen op de kruising Europalaan/
Vallestap het plantsoen aan te planten 
met metershoge berken.
De reactie van de gemeente is dat de 
projectleider heeft bevestigd dat, na 
overleg met de landschapsarchitect 
de berkenbomen, die zijn of worden 
aangeplant, nabij de Vallestap wor-
den vervangen door Acer platanoides 
'Drummondii'. 
 

Afgelopen	vrijdag	werd	de	redactie	van	Rond	de	Linde	gebeld	door	een	inwo-
ner	van	de	wijk	Vallestap	met	de	vraag	of	iemand	meteen	kon	langskomen	met	
een	fotocamera.	Als	journalist	op	zoek	naar	nieuws	was	ik	meteen	op	weg.

‘T
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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 
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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

Vanaf 1 januari 2017 kunt u gratis snoeiafval 
naar de milieustraat brengen! 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

DECEMBER 
een gezellige maand vol feestdagen, waar-
bij het aanbod van glas bij de glasbak toe-
neemt. 

Mocht een glascontainer vol zitten, belt u 
dan de gemeente, zodat de bak zo snel mo-
gelijk geleegd kan worden. (040 2631631) 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 13	december	2016,		 Vallestap	3,	5672	BE	-	het	plaatsen	van	
    een dakkapel aan de voorzijde van de 
    woning (BOUW).

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 12	december	2016	 	 Europalaan,	naast	nummer	2,	5674	CA	–	
    het oprichten ven een bedrijfsgebouw 
    (BOUW);
•	 16	december	2016	 	 Park	5,	5671	GA	–	het	bouwen	van	een	
    tuinhuis (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.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	voor	het	orga-

niseren van een Koningsnacht op woensdag 26 april 2017 in het 
Park	respectievelijk	het	organiseren	van	een	open	podium	c.q.	
muzikale	optredens	in	het	Park	op	Koningsdag	27	april	2017;

•	 Aanvrager:	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	voor	het	orga-
niseren het evenement Blues ‘m Nuenen op eerste pinksterdag 
4	juni	2017	in	het	Park;

•	 Aanvrager:	Jongerenkoor	Jocanto	voor	het	organiseren	van	een	
loterij en het schenken van zwakalcoholhoudende dranken i.v.m. 
een Korenfestival in de Regenboogkerk aan de Sportlaan op 28 
januari 2017.

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.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
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.raadsin-
formatie.nl en	liggen	ter	inzage	in	het	Gemeentehuis.	U	kunt	via	deze	
link ook de raadsvergadering live volgen en na afloop terugkijken

Onderwerpen:
 Hamerstukken

•	 Tijdelijke	vangnetregeling	2016	Participatiewet
•	 1e	wijziging	tarieventabel	lijkbezorgingsrechten	2017
•	 1e	wijziging	verordening	onroerende-zaakbelastingen	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
•	 Decemberwijziging	2016

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

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 14	december	2016	 	 Kerkstraat	7,7A	en	7B,	De	Vankhof	2	en	4,	
	 	 	 	 Kajottershof	5,	5671	GN	–	het	verbouwen	
	 	 	 	 van	parochiehuis	de	Vank	waarbij	inpandig	
    zes wooneenheden worden gerealiseerd 
    (BOUW, RO, afwijken van de bestemming 
	 	 	 	 en	MONUMENT);
•	 15	december	2016	 	 Soeterbeekseweg	2	en	2C,	5674NK	–	het	
    oprichten van een twee onder een kap 
    woning (BOUW en RO, afwijken van de 
    bestemming);
•	 16	december	2016	 	 Pastoorsmast	3,	5673	TC	–	het	oprichten	
    van een bedrijfshal (BOUW en RO, 
    afwijken van de bestemming).

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via 
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.

AANWIJZING TOEZICHTHOUDER   
DRANK- EN HORECAWET
De burgemeester maakt bekend dat hij op 15 december 2016 een 
toezichthouder heeft aangewezen op grond van de Drank- en Ho-
recawet en alle op deze wet gebaseerde wet- en regelgeving. 

Dit besluit treedt in werking op 23 december 2016.

Het besluit ligt vanaf 22 december 2016 zes weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Stichting ‘Vrienden van de Akkers / 
Jo van Dijkhof’ bestaat 10 jaar 
In het nu aflopende jaar 2016 bestaat de stichting Vrienden van de Akkers, 
later genoemd Vrienden van de Akkers/Jo van Dijkhof, 10 jaar. In 2006 na-
men Wil Vermeulen en Godfried Schijven, vanuit de cliëntenraad van de Ak-
kers het initiatief om een stichting op te richten met het doel: iets extra’s te 
realiseren voor de bewoners van de Akkers boven op de reguliere activitei-
ten voor de bewoners.

Onder leiding van de eerste voorzitter 
Wil Vermeulen, daarna de tweede 
voorzitter Harry Terwisse en huidig 
voorzitter Toon de Rooij, heeft de 
stichting veel positieve resultaten kun-
nen boeken zoals: het ‘Open Raam van 
Nuenen’, een volière, een aquarium, 
een beamer, een duofiets, een piano, 
een biljart, een kleurentv, een audio vi-
suele set en kerstbomen. 
De stichting maakte het financieel mo-
gelijk dat voor de bewoners konden 
optreden o.a.: Het Nuenens Mannen 

Koor, Zingerij Dwarsgetuigd, De 
Luchthappers (de mondharmonica-
club van de KBO), Nuenens Muziek-
theater Priamore, het Lichtstad Revue 
Theater, een optreden van Gerard van 
Maasakkers, het bezoek aan het Grand 
gala van de Oud-prinsen, de Ark van 
Noah (levende kleine dieren op bezoek 
en eventueel op schoot), verwenmid-
dagen samen met het Summa College 
uit Eindhoven, een optreden van de 
clowns MiMakkers en traktaties bij ge-
legenheid van Sinterklaas en Kerstmis. 

Er werden uitstapjes georganiseerd 
naar o.a. Bloem en Tuin, diverse Kerst- 
markten, Dierenrijk Nuenen, diverse 
musea waaronder Museum Boymans 
van Beuningen en het Vincentre. 

Dit alles is mogelijk gemaakt door on-
ze ca. 180 donateurs en de actieve 
steun van het Nuenense bedrijfsleven 
en middenstand waaronder de Rabo-
bank, de Oud-prinsen, het Fonds Ou-
deren hulp, het goededoelenfonds van 
DELA, Fonds Scarabee, vogelvereni-
ging de Bastaarden, Woningbouw-
vereniging Helpt Elkander en Tuincen-
trum Het Rullen.
Dank aan al deze ondersteuners van de 
afgelopen 10 jaar, die er voor zorgden 
dat er voor en bedrag van ruim 73.000 
Euro aan het welzijn van de bewoners 
van de Akkers en de Jo van Dijkhof be-
steed kon worden. 

De Stichting ‘Vrienden van de Akkers / 
Jo van Dijkhof ’ wenst u allen, bewoners, 
donateurs en sponsors prettige Kerst-
dagen en een voorspoedig 2017 toe.

Sunny Blues Nuenen presenteert: 
Steven Troch band
Ze stonden in de finale van de Belgische Blues Challenge en op menigeen groot 
blues podium in België en Nederland. Daarom zijn we trots dat we de Steven Troch 
Band op tweede kerstdag in Café Schafrath in Nuenen kunnen presenteren. 

Steven Troch is volgens kenners de 
beste harmonica speler van België. Hij 
heeft zich omringd met een aantal ge-
weldige muzikanten waaronder Ne-
derlands topgitarist Steven van der 
Nat (Little Steve). Met een mix van di-
verse stijlen banen zij zich een weg 
door het blues landschap en zetten ze 

Vrouwencentrum 
de Vlinder
Vrouwencentrum de Vlinder is tijdens 
de kerstdagen gesloten van maandag 
26 december t/m 9 januari 2017. Op 
dinsdag 10 januari zijn alle vrouwen 
weer welkom tijdens de inloopochtend 
van 09.30 tot 11.30 uur.
Vrouwencentrum de Vlinder (voor-
heen voetbalkantine de Luistruik)  
Sportlaan 12, Nuenen, vrouwencen-
trum@levgroep.nl, tel.nr. 040-2831675.

een smeuïge, intense en authentieke 
sound neer. De kwaliteit spat er vanaf.

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in Café Schafrath in Nue-
nen. Wilt u geïnformeerd worden over 
de optredens, dan kunt u zich aanmel-
den voor de gratis nieuwsbrief. Zie 
hiervoor de website.

26 december 21.00 uur, Café Schaf-
rath, Park 35 Nuenen, entree gratis
www.sunnybluesnuenen.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 .....

Kerstfolder 2016 
donderdag 22 t/m zaterdag 24 december

Kleine spruitjes  1/2 kilo 0,69

Haricot verts  per schaaltje 1,89

Pastinaak  per stuk 0,89

Rucola  per schaaltje 0,99

Cherry tomaatjes  per bakje 0,99

Champignons  per bakje 0,79

Goudreinetten  hele kilo 0,99

Clementines  hele kilo 1,79

Gieserwildeman  hele kilo 0,99 

Perssinaasappels  12 stuks 1,99
OPENINGSTIJDEN: • Donderdag van 8.30 t/m 18.00 uur

• Vrijdag van 8.30 t/m 20.00 uur • Zaterdag van 7.00 t/m 16.00 uur
 
• heerlijke salades voor bij de gourmet en/of fondue.
• diverse: exoten, champignons en kruiden.
• kant en klaar: stoofpeertjes en rode kool

Acties week 51 : geldig maandag 19 dec. t/m zaterdag 24 dec. 2016_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried's meergranenbrood 
2x halve € 1,95

 heel € 189_____________________________________________________

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

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

Kerstschnitt
   € 850_____________________________________________________

Kerstkasteeltjes
Crème gebakje omhuld
met groene marsepein 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Onze kerstbroden zijn rijkelijk 
gevuld met de beste ingrediënten, 
kom proeven!!!

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ook zonder bestelling kunt u bij 
ons terecht voor héél véél lekkers. 

Wij helpen u graag een keuze 
te maken.

Zoals: Carpaccio van runderhaas, 
Hazenpeper uit eigen keuken,

diverse rollades, Top vleeswaren, 
Soepen, Verse salades, enz.
met liefde klaargemaakt.

Namens ons allemaal!!

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Wij wensen u 
een zalig kerstfeest!

Cockeveld 1, Nuenen  baderienuenen.nl

Laat u inspireren door de 

trends, kom ze bekijken in 

onze showroom!

2e kerstdag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur 

Wij wensen u gezellige en 
smakelijke Kerstdagen

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl



 PUZZELHOEKWeek 51

1 5
6 2

6 8 7 4
4 7 1

2 3
6 9 5
7 8

7 8
5 3 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 pl. in Italië 6 raad 12 bergplaats 13 lof bewijzen 15 militair 
18 werklust 20 uitroep van afkeer 21 priem 23 voordat 24 pl. in Duitsland 
26 verbouw 28 delfstof 29 soort schaatsen 31 roofvogel 33 boom 34 nauw 
36 herfstbloem 38 niemendal 41 verharde huid 43 telwoord 45 naarling 
47 namaak 49 plaaggeest 51 soort hert 52 voortreffelijk 55 witheet 
58 rekening 59 plan 60 stierenvechter 61 boomloze vlakte.

Verticaal: 2 uitsluitend 3 amfibie 4 pl. in Noord-Holland 5 bijbelse figuur 
7 naaldboom 8 gierigaard 9 Europeaan 10 griezel 11 rookgerei 14 chr. feest 
16 eveneens 17 deel v.d. voet 18 riv. in Spanje 19 een weinig 22 Frans lidwoord 
25 ijverig 26 sein 27 vervoermiddel 28 nauwe doorgang 30 tochtje 
32 een zekere 35 soort appel 36 hoofddeksel 37 overblijfsel 38 bladader 
39 lijn 40 dier 42 water in Utrecht 44 bevel 46 mannelijk dier 48 durende 
vijandschap 50 regelmaat 53 gevangenis 54 grappenmaker 56 voorzetsel 
57 olm.

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

K O L O N E L A K K O O R D

N T R O L R O O M O

A D K N I E D O E I H D

U U R E G G D L M A O

I D O B O E T E V E R

T T S E R S T E E D A

Z S M L A A T S T E O L M

T L U S A A E N Z E A

A V E K L A A R W I E

T N V A A G A G B R Y

W D R U I M S P E L S S

Y H A R D R E E T C

G R A N A A T T O R O N T O

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

Oplossingen wk 50
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

G R I E Z E L F I L M

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.

AANDELEN
AANVAL
ADJUNCT
BEPERKEN
CALIFORNIE
DIEET
FARCE
GLASOVEN
HAVER
KORNET
KRISTAL
LISSABON
MESSEN
NATUURRAMP
PENNY
PEZIG
PLATFORM
POTIG
PRIMEUR
SCHAR
SCHORPIOEN
SERVICE
SNAAR
SNACK
SNUIT
TAROK
TEERLING

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

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 49, Mw. E. Horsten, Nuenen.

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

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

Namens het hele team 
van Metselaars Makelaardij 
wensen wij u 
hele fijne kerstdagen 
en een gelukkig 
en gezond 2017!

Via deze weg 
willen wij u 
bedanken voor 
het in ons gestelde 
vertrouwen in 2016.

Een selectie van de door ons verkochte woningen in 2016
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Zes PvdA-afdelingen    
in ZO-Brabant fuseren
De leden van zes PvdA-afdelingen in het stedelijk gebied rond Eindhoven 
gingen de afgelopen weken akkoord met het voorbereiden van een fusie. 
Het gaat om de afdelingen in Eindhoven, Nuenen, Waalre, Veldhoven, Best 
en Son en Breugel. Het streven is om de nieuwe afdeling in juni volgend jaar 
op te richten. In het dan te vormen nieuwe bestuur zullen in ieder geval ver-
tegenwoordigers komen van ieder van de zes gemeenten.

Doel van de fusie is vanuit één bestuur 
lokale, autonome werkgroepen te on-
dersteunen en te ontlasten van be-
stuurlijke rompslomp. Zo kunnen zij 
zich volledig concentreren op de loka-
le politiek en kwesties aan de orde stel-
len die er in hun eigen gemeente toe 
doen. De werkgroepen bepalen zelf 
het locale verkiezingsprogramma en 
de kandidatenlijst. 
De voorzitters van de huidige afdelin-
gen zijn blij dat het zover is. Zij zijn 
niet over één nacht ijs gegaan. In grote 
openheid zijn de huidige situatie en de 
toekomstplannen van de zes vereni-
gingen met elkaar besproken. Ook zijn 
er gesprekken gevoerd met andere po-
litieke partijen in de regio over samen-

werken over gemeentegrenzen heen 
De voorzitters concluderen dat een 
sterke lokale PvdA het best geholpen is 
door bundeling van de (bestuurlijke) 
krachten. Een robuuste afdeling maakt 
het bovendien mogelijk via plaatselijke 
en themagerichte werkgroepen haar 
politieke werk te doen. 
De voorzitters zien de samenwerking 
groeien bij het campagnevoeren, het 
senioren en jongerennetwerk, het om-
budswerk en het delen van gemeen-
schappelijke standpunten.
In de diverse ledenvergaderingen is 
met grote instemming op het voorstel 
gereageerd. De algemene conclusie 
was dat de fusie de activiteiten in de 
zes gemeenten versterkt.

Een mooi jaar voor    
Stichting Warme Beer
2016 was voor Stichting Warme Beer het jaar van het 5-jarig bestaan. Deze 
mijlpaal is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er werd niet alleen feest ge-
vierd met vrijwilligers en donateurs, er kwamen ook mooie nieuwe acties 
van de grond. Allemaal om het mogelijk te maken om twee keer per jaar op-
warmbare knuffels naar oncologische kinderafdelingen in ziekenhuizen te 
brengen. Per jaar krijgen zo’n 400 zieke kinderen een knuffel, en hun ou-
ders, broertjes en zusjes (brusjes) pakketjes met cadeautjes. De stichting wil 
graag iedereen bedanken die in dit lustrumjaar een bijdrage heeft geleverd 
aan dit mooie goede doel!

“Het feest voor vrijwilligers en vrien-
den van de stichting was dit jaar heel 
bijzonder.” Tomas Bonewald, de voor-
zitter, blikt terug op een mooie middag 
in juli in het Boordhuys, waar de stich-
ting al drie jaar op een rij mag komen 
voor het jaarlijkse bedankfeest. Dit 
jaar gaven Karin en Karlijn van der 
Grinten het feest cadeau ter ere van 
het jubileum. “We zijn daar heel dank-
baar voor, het is zo’n mooie plek voor 
een feestje. Er waren optredens van 
kinderen in het buitentheater, een lo-
terij en een veiling. Het was superge-
zellig!” De opbrengst van het feest is 
natuurlijk gebruikt voor de aanschaf 
van nieuwe knuffels.

Gulle gevers
Voor de stichting is iedere donatie, hoe 
klein ook, altijd welkom. Soms komen 
er ook grotere bedragen binnen en To-
mas wil de gulle gevers daarvan in het 
zonnetje zetten. “De AH in het cen-
trum zorgde voor erg mooie zomerpul-
len voor in de pakketten voor broertjes 
en zussen”, vertelt hij. Dagbesteding 
van Stichting Ik Wil knutselde de pak-
ketten weer in elkaar en de ‘brussen’ 
waren aangenaam verrast. “In het 
voorjaar haalden de communicantjes 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

een mooi bedrag op van zo’n 2000 euro 
voor de stichting”, vervolgt Tomas. 
“Ook hadden ze voor broertjes en zus-
jes van de zieke kinderen een cadeau-
tje. Wat een gave spulletjes!” Een grote 
verrassing was dat team Boschhoeve 
Bastards van de dorpsquiz Hee doede 
mee het volledige bedrag van hun der-
de prijs aan Stichting Warme Beer 
schonk. “Zo zijn er meer mensen en 
bedrijven die zomaar met een bedrag 
komen, onverwacht en natuurlijk hart-
stikke leuk!”, vindt Tomas.

Alle hulp wordt gewaardeerd
Tomas wil niemand vergeten en bena-
drukt dat de stichting alle hulp waar-
deert. Hij bedankt, namens de stich-
ting, alle vrienden, donateurs en vrij-
willigers. “En niet te vergeten onze 
vaste chauffeursgroep van onder an-
dere de Lionsclub Nuenen. Met al deze 
acties, hulp, financiële steun kunnen 
wij doorgaan met het verzachten van 
pijn bij heel zieke kinderen. We gaan 
de kinderen op de oncologische afde-
lingen weer verwennen met mooie 
knuffels en pakketjes!”

Doneer ook een warme beer. Voor troost, 
warmte en zoveel meer. Kijk voor meer 
informatie op www.warmebeer.nl

Anne en Tomas Bonewald van Stichting Warme Beer met v.l.n.r. de muzikale sterren Britt, 
Esmee, Anouk, Jeffrey, Abi en Amanda.

In memoriam: Jan Coolen
Na een moedige strijd is afgelopen zaterdag Jan Coolen (26 mei 1945 - 17 
december 2016) overleden. Jan was een geboren en getogen Nuenenaar en 
lange tijd mede-eigenaar van Brood- en banketbakkerij Verhallen.

Jan werd geboren aan de Eindhovense-
weg (nu Europalaan). Daarna verhuis-
de het gezin naar de Opwettenseweg 
(nu Parkstraat), op de hoek met de 
Lindenlaan. Een stukje verderop, aan 
de overkant, woonde Riet Verhallen, 
dochter van bakker Verhallen. Jan 
verovert haar hart.
Na kort als machinebankwerker te 
hebben gewerkt bij Mandigers in Eind-
hoven, rijdt Jan een paar jaar langs de 
Nuenense huisdeuren als melkboer 
voor Mesman. Na zijn diensttijd wordt 
hij bij Bolletje vertegenwoordiger voor 
Zuid-Nederland. In 1970 trouwt Jan 
met zijn Rietje en betrekken ze hun 
eerste huis aan de Jacob Catsstraat. 
Daar worden ook hun twee kinderen 
geboren, Edwin en Caroline. Jan gaat in 
de weekenden bij zijn schoonvader 
Wim Verhallen werken. In 1974 nemen 
Jan en Riet, samen met Theo en Han-
nie Verhallen, de bakkerij aan de Park-
straat over. Met z’n vieren bouwen zij 
de zaak uit en openen onder meer filia-
len in Tongelre en Gemert. De kenmer-
kende familiaire sfeer binnen het be-
drijf blijft daarbij gewaarborgd.
Toen de grenzen van de groei waren 
bereikt in het oude pand aan de Park-
straat, verhuist de bakkerij in 1993 
naar het industrieterrein op Eeneind. 
De winkel blijft, als onderdeel van de 
‘vershoek’, op de oude locatie. Eind 
2008 werd de zaak verkocht en kreeg 
Jan tijd voor andere dingen. In de tuin 
werken, op vakantie met zijn Rietje en 

samen zijn met zijn gezin. Jan had niet 
veel nodig. Vanuit zijn laatste woon-
adres in Eindhoven bleef Jan het 
nieuws uit Nuenen op de voet volgen, 
net als de verrichtingen van zijn voet-
balclub RKSV Nuenen.
Maar Jan heeft niet lang van zijn pen-
sioen kunnen genieten. In 2010 en in 
2011 komt een kleinzoon van Jan te 
overlijden. Dat dubbele verlies liet diepe 
sporen achter bij Jan. En begin 2011 
werd bij hem kanker geconstateerd. 
Lange tijd bleef dat redelijk onder con-
trole, mede dankzij vele medische be-
handelingen en ingrepen. Totdat hij half 
november in het ziekenhuis werd opge-
nomen. Zo hard als hij altijd heeft ge-
werkt, zo hard vocht Jan de laatste we-
ken tegen zijn ziekte. Hij mag nu rusten.

De verborgen geschiedenis van Nune Ville  en de terugkeer van het kerkje van Van Gogh

Nieuwe uitgave Drijehornickels

Kunstwerk in Het Klooster en de rode 
loop
Hans Korpershoek heeft een zeer ei-
gentijdse bijdrage geleverd met zijn 
artikel ‘Kunst verbonden met ge-
schiedenis’. Hij beschrijft de tot-
standkoming en betekenis van het 
kunstwerk van Anna Thalia Benus in 
de raadzaal in Het Klooster. Ook de 
kunstenares en het gebouw waar het 

zich bevindt worden besproken. 
Doordat in het kunstwerk de ge-
schiedenis van Het Klooster is ver-
weven, legt ook dit artikel de immer 
aanwezige verbinding tussen heden 
en verleden bloot.

Nostalgie is altijd alom in de Drijehor-
nickels aanwezig in de artikelenreeks 
Terugbeeld van Roland van Pareren. 
Deze keer worden de lotgevallen be-
schreven van het schoolhuis dat heeft 
gestaan aan de Gerwenseweg in Ger-
wen. Joop Glasbergen en Rob Verhal-
len beschrijven de dodelijke ziekte ‘ro-
de loop’ die Nuenen en Gerwen in 1779 
hebben geteisterd. U leest wat voor 
ziekte het was, hoeveel slachtoffers het 
heeft gemaakt en welke maatregelen er 
door de overheid, de burgers en de me-
dici werden genomen om verdere be-
smetting tegen te gaan. Alleen geschikt 
voor lezers met een sterke maag! 

Uitgave heemkundekring
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer 

‘De verborgen geschiedenis van Nune Ville’ 
prominent op de omslag van de nieuwe 
Drijehornickels

Er verschijnen twee artikelen over historische gebeurtenissen die doorlo-
pen naar het heden in de nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch maga-
zine Drijehornickels. Een onthullende bijdrage over de identiteit van de 
joodse onderduiker in Nune Ville tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van hem 
was voorheen alleen de schuilnaam, Gerard Herman Bonnet, bekend. Deze 
jongen zat ruim driekwart jaar ondergedoken bij het Nuenense dominees-
echtpaar Plug. En een artikel van Peter van Overbruggen over het recente-
lijk teruggevonden schilderij ‘Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nue-
nen’ van Vincent van Gogh. 

per jaar door heemkundekring De 
Drijehornick uitgegeven en wordt ge-
drukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van de heemkundekring krij-
gen de Drijehornickels gratis in de bus. 
Voor andere geïnteresseerden is het 
tijdschrift ondermeer te koop in het 
Heemhuis van De Drijehornick aan de 
Papenvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, bij kantoorboekhandel Risjamo 
in het Kernkwartier, het Vincentre aan 
de Berg en bij Bruna Parkstraat.

SeniorWeb helpt
Het einde van een jaar zorgt altijd weer voor een moment van bezinning. Hoe ver-
liep het afgelopen jaar en wat kan er beter? Het moment dus voor een goed voor-
nemen waarmee het nieuwe jaar met frisse moed van start kan worden gegaan.

Hoe vaak dacht u: “Ik zou wel wat meer 
over mijn computer of tablet willen we-
ten” of: “Ik zou er eigenlijk eens mee 
moeten beginnen”? SeniorWeb Nuenen 
kan u daarbij helpen, zij verzorgt name-
lijk cursussen en workshops op het ge-
bied van computers en tablets voor zo-
wel gevorderden als echte beginners. 
Om goed aan te sluiten bij uw goede 
voornemens wordt de open dag dit jaar 
al voor de jaarwisseling gehouden. 

Open dag
Op woensdag 28 december laat Seni-
orWeb Nuenen zien wat ze aan work-
shops en cursussen te bieden heeft. De 
deuren van de bibliotheek aan de Jhr. 
Hugo van Berckellaan zijn dan open 
van 10.00 tot 15.00 uur. Tijdens deze 
open dag kan iedereen vrijblijvend 
binnenlopen. Bij inschrijving op een 
cursus wordt die dag een korting van 
10% op de prijs gegeven.

Cursussen
In januari gaan de basiscursussen en 
overstapcursussen Windows 10 van 
start, evenals de basis- en vervolgcursus-
sen voor iPad en Android tablets. Nieuw 
dit seizoen is de cursus “Werken met Di-
giD”, waarin u leert hoe omgaan met de 
overheid, die u dwingt om steeds meer 

zaken via de computer te regelen. Daar-
naast zijn er nog cursussen Excel, Fotoal-
bums maken en de populaire cursus 
Mappen & Bestanden (orde op de pc).

Helpdesk en Computercafé
De gratis helpdesk is vanaf maandag 9 ja-
nuari weer iedere week tussen 14.00 en 
16.00 uur voor iedereen toegankelijk. 
Het Computercafé, dat in samenwerking 
met Bibliotheek Dommeldal op donder-
dagochtenden gehouden wordt, gaat op 
25 januari van start. Het hele voorjaars-
programma van het Computercafé 
wordt binnenkort gepubliceerd op www.
seniorwebnuenen.nl/computercafe 

SeniorWeb Nuenen hoopt met al deze 
activiteiten zo veel mogelijk mensen te 
ondersteunen bij het verwerven van 
computerkennis, zodat men zich goed 
kan redden op de digitale snelweg. In 
de huidige en toekomstige participa-
tiesamenleving zal dit voor iedereen 
steeds meer een vereiste zijn.

Uw KERSTPAKKET 
zelf niet nodig?

Bel even met tel. 
06-23848755

De VOEDSELBANK 
is er blij mee!
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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 22 t/m 28 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

Alle decoratieve
cosmetica van 

l'Oreal, Miss Sporty 
Bourjois en Rimmel

1+1
gratis*

Nuenen als kartrekker   
voor een culturele regio
Door Cor van der Linden

Met een super geslaagd driedaags evenement in de Clemens kerk door Mark 
Elbers en zijn Elvis in the Chapel, heeft een aantal Nuenenaren laten zien 
wat er in periode van vier maanden te realiseren is in het dorp. Opmerkelijk 
is dat dit alles gerealiseerd is met zeer geringe inbreng van het politieke en 
ambtelijke apparaat van de gemeente. Nuenen beschikt over veel meer 
slagkracht dan waar de regio notie van heeft.

Na elk optreden de vraag waarom dit 
nu wel kan in Nuenen en waarom an-
dere muziekverenigingen, toneelclubs 
en repetitiemogelijkheden uitblijven 
voor kleinkunstenaars. De Vank is 
verdwenen, Het Klooster gesloten en 
commerciële ruimtes zijn vaak niet 
beschikbaar of onbetaalbaar.
Een aantal mensen steekt nu de kop-
pen bij elkaar en werkt een gezamen-
lijk plan uit voor de regio Eindhoven-
Helmond. Een ondernemer stelt de 
komende twee tot vijf jaar, afhankelijk 
van de ontwikkeling van zijn bedrijf, 
een gebouw ter beschikking voor mu-
sici, harmonieën, muziekkapellen, 
bands en toneelverenigingen. Dit ter 
overbrugging van de bouw van een 
nieuw muziekgebouw in de regio 
Eindhoven Helmond. Voorwaarde is 
dat de gebruikers van het gebouw 
twee maal per jaar gratis optreden en 

dat de opbrengst van de optredens 
gaat naar een goed doel.
Het mes snijdt hiermee aan twee kan-
ten; de gebruikers hebben onderdak en 
de regionale theaters en gemeenschaps-
huizen ontvangen een relatief groot 
aanbod voor hun programmering.
Zo ook Het Klooster, wat al maanden 
leegstaat. Er worden langdurige be-
sprekingen gevoerd om beleid te for-
muleren terwijl er prachtige ideeën le-
ven bij Nuenenaren die Het Klooster 
tot een kloppend hart in het centrum 
willen maken. Geef die Nuenenaren 
een kans geven om in januari 2017 een 
plan te presenteren aan de Nuenense 
bevolking en politiek. Een plan voor 
jonge mensen die mee willen werken 
als startend ondernemer en gesteund 
worden door ervaren coaches welke 
deel uitmaken van een op te richten 
stichting. Tot zover Het Klooster.

Wat kan nog meer?
De gemeente Nuenen kan een hoofd-
rol spelen in de Metropool Eindho-
ven-Helmond. Ze kan tijdens de pe-
riode van het in bruikleen gekregen 
gebouw een nieuwe locatie realiseren 
op de terreinen van de Gulbergen. 
Over het terrein van de Gulbergen 
wordt al jaren veel gepraat maar na 
realisatie van de golfbanen is er alleen 
maar gesloopt en niets gerealiseerd. 
Een ondernemer weet dat het keren 
van Mammoettanker vele malen 
moeilijker is dan het werken met 10 
wendbare kleinere schepen. Bekijk de 
350 Ha van de Gulbergen als een 
Mammoettanker, knip de 350 Ha op 
in bijvoorbeeld 10 percelen van 35 Ha 
en ontwikkel per perceel een plan. 
Neem Valkenswaard als voorbeeld. 
Daar heeft particulier ondernemer-
schap in een aantal jaar een geweldig 
hippisch domein gerealiseerd voor 
paardentopsport. Op de Gulbergen is 
plaats voor vele recreatieve sporten, 
zoals wandelen, fietsen en paardrijden. 
Men kan kleine ouderwetse boerenbe-
drijven plaatsen, waar gerecreëerd kan 
worden. Een boerderij met plaats voor 
oude korenvelden en weiden met ori-
ginele Meijerrij koeien en waar ge-
werkt wordt met paarden. De lamme-
tjesdagen waren een succes in het ver-
leden op de Gulbergen, schapen en 
koeien kunnen ook in de toekomst 
zorgen voor de begrazing van de wei-
de- en heidevelden. Men kan fruitbo-
men planten waar de mensen zelf hun 
fruit mogen plukken, waarvoor zij dan 
weer een bijdrage leveren aan het on-
derhoud van de boomgaard. Bouw een 
pannenkoekenhuis waar pannenkoe-
ken worden gebakken met het meel 
van het graan van de Gulbergen.
Na zomaar een aantal mogelijkheden 
te benoemen, gaat er bijzondere aan-
dacht uit naar een nieuw te bouwen 
Beursgebouw annex Congresgebouw. 
Dit multifunctionele gebouw wordt 
een oplossing voor onze Technologie 
Mainport. Er is nu geen mogelijkheid 
grote congressen of beurzen te orga-
niseren in de regio die horen bij ons 
hoge technologische niveau. Brabant 
steekt schril af ten opzichte van de re-
gio Amsterdam - Den Haag. De pro-

vincie Noord-Brabant heeft met pro-
ject de Gulbergen een project in han-
den dat op het hoogste niveau 
gepresenteerd kan worden om zo 
geld hiervoor vrij te maken. Het mul-
tifunctionele gebouw kan een centra-
le functie krijgen als uitvalsbasis van 
het Gooi waar de meeste grote thea-
ter en muziekuitvoeringen plaatsvin-
den. De Gulbergen is in Zuid-Neder-
land de ideale plaats met zijn directe 
ligging aan de A270. De plaats is ook 
ideaal vanwege de digitale aansluiting 
op de backbone van het vlakbij gele-
gen UPC gebouw. Bij dit gebouw kan 
ook een nieuw regionaal muziek re-
petitiegebouw worden gerealiseerd. 
Met de ontwikkeling van deze activi-
teiten ontstaat ook de rechtvaardi-
ging in de nabijheid een hotel te bou-
wen.

Als men gezamenlijk inwoners, onder-
nemers, gemeentes, provincie en mi-
nisterie de krachten bundelt, ontstaat 
een Politiek Private Samenwerking. 
Deze PPS kan de afzonderlijke projec-
ten middels helikopterview coördine-
ren en een unieke prachtige groene re-
creatie buffer tussen Eindhoven en 
Helmond met vele additieve mogelijk-
heden, mogelijk maken. 
Politiek laat uw daadkracht zien’; 
breid onze Mainport van Techniek uit 
met het ‘Domein de Gulbergen dat 
presentatie, conversatie en recreatie 
biedt aan onze lokale inwoners maar 
ook aan expats die in de regio komen 
wonen en werken. Zuidoost Brabant 
wordt interessant om te logeren, te re-
creëren, studeren en te ondernemen. 
Een Dwèrse Nuenenaar is van nature 
positief, dienstbaar en ondernemend.

DWP open voor vrouwen die willen timmeren

Belangstelling groeit!
Iedere donderdagmorgen gaan ze aan de slag bij Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats aan het Park, de vrouwen die graag timmeren en hout bewer-
ken. Stap voor stap en nauwgezet. Na de klok van half 9 wordt er gemeten, 
afgetekend, gezaagd, geschaafd, geboord, geschuurd, geschroefd met mu-
ziek op de achtergrond. 

Mannen zijn er nauwelijks, want dit 
is de vaste ochtend voor vrouwen. Ze 
geven hun creativiteit vorm in hout. 
Er worden letters en een bijouterie-
doos gemaakt en een groep dames 
werkt aan een kasteel. Een van hen 
demonstreert hoe je spijkers in hout 
schiet met een tacker die op perslucht 
werkt.

Handigheid
Timmeren is leuk om te doen en heel 
geschikt als je een beetje handig bent. 
Bij Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats zorgen ze voor begeleiding, 
want bij het werken met professionele 
machines en handgereedschappen 
staat veiligheid voorop en ‘Van en aan 
elkaar leren'’ is het motto. Materiaal 
breng je mee of koop je voor een 
vriendenprijs bij de coördinator van 
de houtwerkplaats.

Kijken en meedoen
Kom een keer kijken op donderdag-
morgen! Meedoen als deelnemer kost 
€ 100,- per jaar, omgerekend 2 euro per 
week. Je kunt je nu inschrijven voor 
deelname in 2017. Vanaf 18 jaar ben je 
welkom. Eerst een paar keer meedraai-
en op proef is mogelijk. 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 
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Frank van Welie, hoffotograaf 
Lokale Omroep Nuenen 
Door Nannie van den Eijnden

Als je Frank leert kennen, is het meteen zichtbaar: er loopt een prachtige 
rode draad door zijn leven. Opgeleid tot radiologisch laborant maakte en 
bekeek hij talloze röntgenfoto’s. Als gepassioneerd fotograaf ziet en maakt 
hij eveneens beelden. Hij legt de schoonheid van ons dorp en de mensen 
vast. Volkomen terecht werd hij door Frans van Maasakkers de “hoffoto-
graaf” van de Lokale Omroep Nuenen genoemd. 

Nuenenaren nader belicht  | speciale kersteditie ‘licht’

Woorden schieten tekort als hij je zijn 
werk laat zien. Daar doet hij zelf heel 
bescheiden over, maar zijn foto’s heb-
ben uitstraling, je valt van de ene ver-
wondering in de andere. Het is perfec-
tie, het is het precies op het juiste mo-
ment vangen van het juiste licht. Frank 
vangt de dingen zoals ze zijn, een on-
dergaande zon door de pluizenbol van 
een paardenbloem, een spin die net 
een vlieg vangt in zijn web, een gezin 
koeien bij de molen. Dat is zijn favo-
riete onderwerp; Frank maakt er een 
sport van om molen De Roosdonck op 
zoveel mogelijk manieren vast te leg-
gen. “Anderen laten hun hond uit” 
lacht Frank, “ik ga kijken of ik de mo-
len van Nuenen nog anders op de foto 
kan krijgen. En dat lukt iedere keer, ik 
ben er zelf verbaasd over.” Hij wacht 
gewoon tot de omstandigheden opti-
maal zijn voor die ene perfecte foto en 
dan zit hij al op zijn fiets. 
“Ik heb altijd met foto’s gewerkt en de 
beste röntgenfoto’s maken is ook een 
sport” vertelt hij gedreven verder. Hij 
heeft zijn hele leven al gefotografeerd, 
vanaf zijn 15e, en trad daarmee in de 
voetsporen van zijn vader. Die had een 
donkere kamer en kon zelfs kleur ont-
wikkelen, maar dat laatste heeft Frank 
nooit gedaan. Op m’n 18e ben ik de 
röntgen opgestuiterd, niks bewuste be-
roepskeuze. M’n vader zei toen ik weer 
bleef zitten in 5 Gymnasium: ‘Je gaat 
maar werken, want op school doe je 
toch niks.’ Toevallig viel mijn oog op 
een advertentie voor radiologisch labo-
rant en die combinatie van techniek en 
mensen leek me wel wat. Alles wat ik 
op dat vlak kon doen binnen de muren 

van het ziekenhuis heb ik tussen m’n 
18e en 38e gedaan. Ik gaf bestralingen 
en heb heel veel ervaring opgedaan in 
radiodiagnostiek.” Een patiënt die ooit 
eens aan Frank had gevraagd: ‘Zal ik 
ooit weer kunnen lopen, broeder?’ 
kwam hem jaren later tegen en zei te-
gen Frank: ‘Door jou heb ik de moed 
gehad om door te gaan’. De man had 
opnieuw leren lopen. ”Dan doe je er 
dus toe” concludeert Frank tevreden. 
____________________________________

“Ik zit al 44 jaar in de 
stralende beroepen” 
zegt hij stralend.
____________________________________

Toevallig gaf hij een keer les in zijn vak 
en dat beviel hem zo goed dat hij daar-
in is “doorgestuiterd”, zoals hij het zelf 
nuchter verwoordt. “Ik zit al 44 jaar in 
de stralende beroepen” zegt hij stra-
lend “en vind het écht leuk om dichtbij 
de student te staan.” Hij is een “men-
senmens” met een enorme drang om 
beelden vast te leggen en te delen. Dat 
is waar het maken van (röntgen)foto’s 
voor hem over gaat. Als fotograaf 
werkt hij het liefste achter de scher-
men, maar voor het delen heeft hij wel 
een podium nodig en dat is de face-
bookpagina van de LON geworden. 
Voor de klas kan hij zijn kennis en er-
varing delen, dat fungeert ook als een 
plaats in het spotlicht. “In de college-
zaal wil ik absolute stilte en dat weten 

ze.” Dat is geen punt, want de studen-
ten waarderen zijn uitleg. Frank zit 
boordevol praktijkvoorbeelden waar 
ze heel veel van leren. 

De mens is een boeiende wereld voor 
Frank. “Hoe leren wij? Door nieuwe 
kennis aan bestaande te koppelen en 
die moet je 5 keer voorbij zien komen 
om te kunnen onthouden” weet Frank. 
“Ik doe m’n best om bij te blijven en 
met de tijd mee te gaan. Het vak wat ik 
geef is moeilijk, want Medisch Beeld-
vormings- en Bestralingsdeskundige is 
een heel technisch beroep, dus vertaal 
ik het voor de studenten (70% meisjes, 
30% jongens). Bijvoorbeeld aan de 
hand van de werking van een spaarpot 
van vroeger. Dan zie ik de kwartjes val-
len.” Ook gebruikt hij een spel à la Ca-
rolien Tensen om het leren te verge-
makkelijken: Kahoot.it. Zo maakt hij 
het onderwijs leuk voor de studenten 
en voor hemzelf. De toetsen maakt hij 
zo dat de eerste vraag makkelijk te ma-
ken is, dat geeft vertrouwen. Hij start 
in september met het opleiden van een 
nieuwe groep studenten en kan deze 
precies voor zijn pensioen nog zien af-
studeren. 

Trots
Frank is trots op Nuenen en op zijn vrij-
willigerswerk voor Gambia. Daar staat 
de klok nog 40 jaar terug. Hij heeft de 
boeken van zijn eigen opleiding ernaar 
toe gestuurd, want medische-techni-
sche kennis is er heel gebrekkig. De stu-
denten die Frank begeleidde in Gambia, 
gingen naar Africmed Hospital. Op in-

ternet zag hij een filmpje van een blan-
ke vrouw toen het ziekenhuis van 24 
bedden in 2013 werd geopend. Ze bleek 
in het Catharinaziekenhuis te werken 
en 500 meter bij hem vandaan te wo-
nen. Vanaf dat moment heeft Frank 
zich ingespannen studenten in Gambia 
te begeleiden. Zijn fotografie hobby 
voedde financieel de stichting GamMe-
diCare. Voor iedere foto die hij had ge-
maakt waar mensen blij mee waren 
vroeg hij een bijdrage aan dit project. 
GamMediCare regelde matrassen, me-
dicijnen en zonnecollectoren. Frank 
kreeg een tip over een een echo-appa-
raat dat niet meer in gebruik was. Hij 
mobiliseerde zijn studenten bij Fontys 
op een maandag: “Wie kan in het zie-
kenhuis in Den Haag het echo-apparaat 
ophalen? Dat moet vrijdag voor 18.00 
uur in Gilze-Rijen zijn om ingescheept 
te worden.” Het lukte. De container was 
een maand onderweg. Er bleek ter 
plaatse echter niemand die met het ap-
paraat kon werken. Een volgende stu-
dent van de opleiding Medisch Beeld-
vormende en Radiotherapeutische 
Technieken (MBRT) was bereid naar 
Afrika af te reizen om de implementatie 
vorm te geven. De planning is dat er 
steeds twee MBRT-studenten in het 
ziekenhuis in Gambia aan het werk zijn. 
“Daar kunnen ’s morgens zomaar in-
eens tientallen patiënten voor de deur 
staan, die geholpen willen worden.” 

De weg naar de lokale omroep 
Voor zijn fotografiecursus bij Atelier 
Van Gogh kreeg Frank de opdracht 
voor langere tijd een vrijwilliger te vol-
gen voor een fotoreportage. Als eerste 

dacht hij aan de lokale omroep. “Ik 
maakte al foto’s bij openbare gelegen-
heden, dus het contact was er al.” Hij 
stelde een profiel op waar de vrijwilliger 
aan moest voldoen. Frans van Maasak-
kers zei meteen: “Ik begrijp wie je moet 
hebben: Hans Lammers.” Dat was het 
begin van een duurzame samenwer-
king, want Frank heeft niet alleen Hans 
op de plaat gezet, maar is steeds bij eve-
nementen aanwezig om zowel de men-
sen als de gebeurtenis vast te leggen. 
Vijf beelden plaatst hij meteen op de 
facebookpagina van LON. “De magi-
sche 5” noemt hij ze, meer willen men-
sen niet zien. Zo maakt hij de omroep 
zichtbaar. De foto’s van de Sinterklaas-
intocht zijn 500 keer bekeken, om nog 
maar te zwijgen over “HeeDoedeMee?”. 
Minstens 1 keer per week plaatst hij een 
item en zet hij “Frank’s foto van de 
week” op twitter: #FFvdW. De lokale 
omroep zoekt overigens nog mensen 
met een ‘drive’ zoals Frank, voor alle as-
pecten van het maken en uitzenden van 
reportages. Stilletjes is Frank ook trots 
op de foto’s die hij namens de LON 
maakte van Karin Bloemen, toen ze op-
trad in het restaurant van Mark Corne-
lis. Ze kijkt recht in zijn camera en heeft 
zijn foto via twitter verspreid. Frank 
helpt de LON op fantastische wijze bij 
hun missie: Nuenen in beeld brengen. 
Daar stuitert hij vol enthousiasme ge-
woon verder om eindeloos mooie beel-
den te maken, als hoffotograaf. 

Er staan diverse foto’s van Frank rond 
het thema ‘licht’ in deze krant en op 
onze facebookpagina.
facebook.com/lokaleomroepnuenen 

Huisnijverheid, ontmoeting en 
persoonlijke ontwikkeling op 
het platteland 

Metrust en ’t Tafelier 
bundelen hun 
krachten 
Kyra Noten en Marjolijn den Ouden 
hebben een uniek plan bedacht. Kyra 
laat graag vrouwen kennismaken 
met haar creatieve workshops voor 
persoonlijke ontwikkeling. Marjolijn 
biedt vrouwen graag de gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij Metrust 
en in gesprek met elkaar letterlijk en 
figuurlijke noten te kraken. Samen 
bedachten ze daarom het concept 
van de Notenkrakers.

Hoe gaan zij te werk. En hoe ga jij dan 
te werk? Op de dag zelf word je ont-
vangen bij Metrust in Gerwen. Het 
eerste uur staat in het teken van ont-
moeting: koffie met iets lekkers en het 
kraken van echte én figuurlijke noten! 
Om vervolgens na een korte pauze te 
starten met een creatieve workshop 
van ’t Tafelier. In zo’n workshop geef je 
aandacht en tijd aan jezelf met als doel 
(nog) fijner te leven en te werken. De 
workshop gaat deze keer over patro-
nen. Oude patronen loslaten en nieu-
we patronen inzetten of opbouwen. 
We gaan met potlood en stift onze ei-
gen nieuwe patronen vormen. 
Het enige dat nodig is, is dat je open 
staat voor nieuwe dingen. En….je hoeft 
echt niet creatief te zijn. Zoals Pippi 
Langkous al zei: Ik heb het nog nooit 
gedaan dus ik denk dat ik het wel kan! 

Wanneer: 20 januari 2017 bij Laar 47 
Nuenen (Gerwen)
Kosten: voor deelname betaal je een 
kennismakingsprijs van slechts € 5,00 
een unieke kans dus. En wie weet 
smaakt het naar meer! 
Aanmelden: kyra.noten@tafelier.nl of 
via 06-42099278. Uiterlijke aanmeld-
datum 13 januari 2017. Max: aantal 
deelnemers 8-10.

VakantieXperts Nuenen viert de december feestmaand

Hartverwarmende 
kerststerren actie
Je vader, oma, een goede vriend of misschien wel de buurvrouw? Wie draag 
jij een warm hart toe en gun je een heerlijke vakantie? Onder het mom ‘Wie 
is jouw ster in deze donkere dagen’ komt VakantieXperts Nuenen met een 
hartverwarmende Kerststerren actie waarbij je een dierbare kans laat ma-
ken op een VakantieXperts Giftcard ter waarde van €500. Een kleine bood-
schap van jou kan een waardevol stukje vakantie opleveren voor een be-
langrijk persoon in jouw leven. 

Kerststerren actie
Meedoen aan de kerststerren actie van 
VakantieXperts Nuenen is heel eenvou-
dig. Kom gezellig langs in onze winkel op 
Parkstraat 3A, schrijf op een kerstster 
wie je een warm hart toedraagt en lever 
de ster in bij de desbetreffende winkel. 
Alle inzendingen vormen samen een 
kerstslinger, die gedurende de hele actie-
periode in de VakantieXperts winkel te 
zien zal zijn. De winnaar van de Giftcard 
wordt voor 15 januari bekend gemaakt. 
 
Een Giftcard voor iedereen
Wil je het heft in eigen handen ne-
men en zelf iemand verrassen met 
een Giftcard van VakantieXperts? 
Dat kan, want dit ‘stukje vakantie’ is 
het hele jaar verkrijgbaar en daarmee 
ook ideaal als cadeau voor een jubi-
leum, verjaardag, honeymoon of an-
dere speciale gebeurtenis zoals de 
kerst. Het is bovendien een flexibel 
geschenk, want hoeveel vakantie je 
cadeau geeft, bepaal je helemaal zelf. 
Elk ‘vakantietegoed’ is mogelijk. Het 
aankopen en verzilveren van de Gift-
card gebeurt op het reisbureau. En 
omdat het aanbod zo breed is bij Va-
kantieXperts kunnen vrijwel alle rei-
zen én vliegtickets ermee worden ge-
boekt. Bovendien kun je je cadeau 
nóg specialer maken, want de Reisad-

viseur heeft een speciale geschenk-
verpakking voor de giftcard. 

Over VakantieXperts
VakantieXperts maakt van elke vakan-
tie een ontdekking. De ReisXperts 
overtreffen alle verwachtingen en zoe-
ken nét dat ene speciale hotel, die 
unieke treinreis of dat bijzondere, on-
ontdekte plekje dat de vakantie tot een 
ware ontdekking maakt. Bij Vakantie-
Xperts vind je de vakantie die precies 
bij je past én je verrast!

Als vrijwilliger mee doen   
in Akkers Archipel 
Er zíjn voor een ander, is, zoals altijd, en nu zelfs misschien meer dan ooit, 
belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld als vrijwilliger in Archipel Akkers, want als 
vrijwilliger kun je best veel betekenen, zelfs in best weinig tijd. Een kwestie 
van jezelf gunnen en inplannen. 

Een moment van vrijwilligerswerk kan 
voor jezelf een rustgevend moment in 
je drukke leven zijn; even terug schake-
len naar een ander tempo en ervaren 
wat echt belangrijk is in het leven. Eén 
keer per week of misschien maar één 
keer per maand, net hoe je wilt op een 
vast moment of niet. Als je dat moment 
dan ook nog digitaal kunt inplannen, 
wordt het helemaal gemakkelijk. De di-
gitale agenda wordt zakelijk en privé al 
door veel mensen gebruikt en online 
roosters kom je overal tegen; bij sport-
clubs, bij scholen. En wie plant inmid-
dels niet zijn vakantie via het web. 

Vooruitlopend op de Nuenen brede 
introductie van ShareCare voor man-
telzorg komend voorjaar door Ons-
Net, heeft de afdeling vrijwilligersco-
ordinatie Akkers Archipel het handige 
vrijwilligersrooster van de ShareCare 
tool al ontdekt. De afdeling is hiermee 
waarschijnlijk de eerste in Nuenen die 
ShareCare in gebruik neemt.
Inloggen, wachtwoord en je kunt in 
een rooster (zie voorbeeld) met een 
klik op het kruisje jezelf in (of om)
plannen op het tijdvak dat jou schikt. 
Graag heten wij je welkom, als gebrui-
ker van dit rooster, maar zeker ook als 
vrijwilliger. Dus zet goede voornemens 
voor 2017 en kerst overpeinzingen om 
in daden en neem contact op met Ak-
kers Archipel. Wij zien je graag komen 
en wensen je alvast een mooi jaar!

Contact coördinator Vrijwilligers Ak-
kers Archipel: Marion Heppel, marion.
heppel@archipelzorggroep.nl tel: 040-
2635999.
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De traditie van de kerstkrans
Je ziet ze overal, in allerlei soorten en maten, op voordeuren, maar ook binnen in 
de woonkamer; de kerstkrans. Waarom eigenlijk? Al in de klassieke oudheid werd 
er een kerstkrans gebruikt in de zogenaamde midwinterperiode. Een traditioneel 
gebruik bij de nieuwjaarsvieringen - van 31 december tot 4 januari - in het oude 
Rome was de uitwisseling van geschenken, in het bijzonder takken van groenblij-
vende bomen. Door de takken vervolgens in een cirkel te schikken waardoor een 
zonnewiel ontstond, vierde men de terugkomst van de zon na midwinter.

De krans had nog een andere betekenis. 
De takken van groenblijvende bomen 
werden strenae genoemd, vernoemd 
naar de Godin van de gezondheid: Stre-
nia. Het schenken van takken stond 
voor de Romeinen dus symbool voor het 
toewensen van gezondheid. De kransen 
werden vervolgens aan de deur gehan-
gen om te laten zien dat men dit als ge-
schenk had gekregen en om de kans op 
een goede gezondheid te vergroten. De-
ze Romeinse ceremonie schreef eigenlijk 
voor dat je alleen maar een kerstkrans 
aan de voordeur mocht ophangen, als je 
deze als cadeau had gekregen.
Later in de geschiedenis werd het een 
Christelijk gebruik een kerstkrans aan 
de deur te hangen, en wel voor een pe-
riode van 12 dagen, waarbij het getal 
12 de toekomst aanduidt. Men geloof-
de dat de cirkelvormige krans kwade 
geesten, boze heksen en duivels af zou 
schrikken en uit de woning zou weren. 
Klimop (Hedera), hulst en maretak be-
hoorden destijds tot het kerstgroen 
van de kerstkrans en hadden ieder een 
eigen betekenis:
De klimop stond (al eeuwenlang) sym-
bool voor de komende lente en moest 
het wintergevoel uit de woning ver-

drijven. De maretak stond symbool 
voor mystieke krachten, toegekend 
door de Keltische druïden en zou ge-
luk in huis brengen. Door de kerk werd 
echter het gebruik van maretak verbo-
den, daar het als heidens ritueel be-
stempeld werd en hulst werd de ver-
vanger van maretak. De hulst met zijn 
scherpe bladerpunten stond symbool 
voor de doornen kroon en de rode bes-
sen voor de bloeddruppels van Jezus 
gedurende de kruisiging.
Hoewel de meesten van ons de symbo-
lische betekenis niet (meer) kennen, 
wordt hulst nog steeds traditioneel in 
kerststukjes verwerkt en ook de kerst-
krans is, als kerstdecoratie of kerstver-
siering, een traditioneel onderdeel van 
de kerstviering gebleven. De kerstkrans 
wordt veelal als welkom voor de gasten 
aan de deur gehangen en is in de loop 
der tijd het symbool geworden voor 
het aankondigen dat de feestdagen op 
komst zijn oftewel voor de deur staan. 
Een kerstkrans is niet alleen visueel een 
mooie kerstdecoratie, maar heeft te-
vens een mooie symbolische waarde 
om aan iemand te geven als cadeau, 
daar je iemand, volgens de oude tradi-
tie, een goede gezondheid toewenst!

Het verwaande lichtje
Er stond een kerstboom in de zaal
met honderdduizend lichtjes.
De kinders zongen allemaal
met vuurrode gezichtjes.

Een lichtje was erbij dat vroeg:
Ben ik hier nou wel nodig?
Het is hier immers licht genoeg?
Ik ben zo overbodig!

Ik wou het liefst in 't donker gaan
naar buiten, waar 't gaat sneeuwen.
Toen vloog 't weg, door 't open raam,
en al die kinders schreeuwen:

Daar vliegt een lichtje! Vang het, zeg!
Kijk daar, tussen de takken!
Maar 't lichtje was al zo ver weg,
ze konden 't niet meer pakken.

Het vloog zo hoog, het ging zo ver,
zo ver boven de velden.
De mensen zeiden: Kijk, een ster!
Zo'n mooie ziet men zelden.

Het lichtje zwol, en zei: Jawel,
ik ben een ster hierboven.
Kijk ik 's schijnen! En zo fel!
Nou zal ik nooit meer doven.

Er kwam een stormwind en een vlaag
van natte sneeuw, en regen
Het lichtje suisde naar omlaag,
want daar kon het niet tegen

O kijk, daar valt een ster, o kijk!
zo fluisterden de mensen.
Ze riepen allen tegelijk:
Nou mogen we iets wensen!

En nu het Kerstmis is vandaag,
nu wensen we de vrede!
Nooit viel een sterretje als vandaag
zo pijlsnel naar beneden!

De mensen waren vol geluk
en werden warm van binnen.
Ze kregen het opeens zo druk.
Ze moesten nu beginnen

iets aan die vrede te gaan doen
waarin ze nu geloofden.
Maar 't lichtje viel in een plantsoen
onder de sneeuw. En doofde.

Tweede kerstdag  
is traditie, ook  
voor de brassband!
Tegen het eind van het jaar is het dringen 
met nieuwe en oude tradities. Het glazen 
huis is weer bevolkt door een paar DJ's, 
inkopen zijn gedaan, families zoeken el-
kaar op rond de boom. Nadat de 'Chapel' 
weer ‘gewoon’ Clemenskerk is geworden 
en gebruikt wordt voor zondagdiensten, 
een kerstzangdienst, kerstnacht en kerst 
…. pas dán, op Tweede kerstdag, wordt 
onze Clemenskerk eindelijk weer gevuld 
met koperklank! Al vele tientallen keren 
heeft Brassband de Vooruitgang het jaar 
afgesloten door de Mis op tweede kerst-
dag een extra feestelijke kerstklank te ge-
ven. Brassband en kerst horen een beetje 
bij elkaar. Bassen en cornetten, hoorns 
én zelfs slagwerk worden nu weer ver-
sleept naar de kerk, waar de band voor 
10 uur klaar is om een laatste impuls te 
geven aan uw kerstmis 2016. Traditione-
le kerstliederen? Een paar worden er al-
tijd gespeeld! Maar iedereen die de 
moeite neemt van een gang naar de kerk 
zal ook sfeervol repertoire horen galmen 
dat niet eerder van de brassband werd 
gehoord. Zelfs een deel uit de recent ge-
speelde concourswerken draagt als in-
termezzo bij aan kerstmis. Wij verwach-
ten dat dit laatste 'optreden' van dit jaar 
weer bijzonder gewaardeerd wordt door 
parochieleden en andere liefhebbers van 
de brassbandmuziek. Wij wensen u al-
vast veel muzikaal luisterplezier voor 
2017, in het Park, kerk of podium. Ook 
dan hoort u ongetwijfeld weer veel koper 
in Nuenen en omstreken.De eenling 

Ze zijn er weer ‘de éénlingen’. Je komt ze overal tegen en het erge is: in alle leeftij-
den! Onhandig en soms onaanzienlijk. Bemodderd en met vuil besmeurd.
Het is waarschijnlijk onze welvaart die ons niet naar hen doet omkijken. Terwijl 
misschien juist deze éénlingen ons veel warmte hadden kunnen aanreiken! 
Sommigen ‘eenlingen’ kunnen op hun vingers natellen: “Ons staat waarschijnlijk 
niets te wachten dan de goot”
Andere ‘eenlingen’, aan hen verwant, hebben die mogelijkheid niet. Zij hebben 
zelfs nooit één vinger in de pap te brokkelen gehad!
Onachtzaam gaan we aan hen voorbij. ‘t Maakt niets uit of hij groot is of klein. Of 
hij manlijkheid of vrouwelijkheid uitstraalt it doesn’t matter. We rijden ze zelfs 
gewoon te pletter!
Soms wordt hen een handje toegestoken. Wordt hij uit de goot gevist en wordt hij 
op een fietsenrek of op een afscheiding teruggevonden.
 Eerlijk gezegd had ik na een lange tijd van recessie iets meer respect verwacht ten 
aanzien van eenlingen. Echter hun aantal in de goot is alles behalve afgenomen! 
 Misschien is het in de tijd van kerst eens goed om alerter te zijn op éénlingen! 
Inderdaad, ik zie u peinzend denken: “ik houd toch een vinger aan de pols! Ik laat 
zo’n éénling toch niet barsten!”
 Wellicht bent u lezer ook niet degene die zich aangesproken hoeft te voelen. Ik 
eindig dan ook dit relaas met: “wie de schoen past trekke hem aan”
Of in dit geval: “wie de handschoen past trekke hem aan !” Heeft u op z’n minst 
één lekkere warme hand met Oud en Nieuw!
Jaah, een doordenkertje, mag wel voor een keertje. Houdt onze hersentjes scherp!

Hartelijke kerstgroetjes van Jeanny Rooseboom

De wintertuin
Door Irene de Jong en Nannie van den Eijnden

De winter is net begonnen en het kerstfeest staat voor de deur. Er ontstaat 
rust in de tuin. Het ouderwets winterklaar maken van de tuin is niet meer van 
deze tijd. Vroeger knipte men alle vaste planten af en haalde al het blad uit 
de borders, waardoor je de hele winter tegen egale zwarte aarde aankeek. 

Nu laten we afgestorven plantendelen 
en blad liggen in de borders en hand-
haven we een ‘winterdek’; dit be-
schermt de planten tegen vorst en vo-
gels vinden er insecten tussen. Boven-
dien: wanneer het winterdek in het 
voorjaar verwijderd wordt, is veel blad 
al verteerd en is de aarde mooi rul. 
Door uitgebloeide planten niet af te 
knippen, ontstaan er mooie taferelen 
in de wintertuin. Welke planten leve-
ren deze zogenaamde wintersilhouet-
ten op? Dat zijn de vele soorten horten-
sia’s, siergrassen, de bloemhoofdjes van 
o.a. Echinacea (rode zonnehoed), 
kruisdistel, Rudbeckia (gele zonne-
hoed) en Phlomis (brandkruid). Ook 
de bloemaren van o.a. Astilbe (pluim-
spirea), Liatris, Persicaria (duizend-
knoop) en scharnierplant en de bloem-
schermen van Eupatorium (leverkruid) 
en Sedum geven een mooi beeld. 

Winter- en kerstsfeer uit de tuin
Om langer plezier te hebben van je ei-
gen tuin en wat van de wintersfeer van 
buiten naar binnen halen kun je groen 
en takken verzamelen. Heel geschikt 
voor het creëren van een kerstsfeer is 
het ‘kerstgroen’ zoals hulst met bessen, 
Nandina domestica, Skimmia, Hedera 
en takken van groene coniferen zoals 
Abies, Chamaecyparis, Juniperis, Pi-
nus, Taxus en Thuja.
Takken met bessen of vruchten die mooi 
zijn tijdens het kerstfeest en daarna zijn 
bijvoorbeeld hulst, rozenbottels, vuur-

doorn, sierappeltjes (zoals Malus Everes-
te), takken met vruchten van de bladver-
liezende conifeer Larix, wilgentakken 
met katjes en takken met fluwelen bloem-
knoppen van de Magnolia. Ook heel goed 
bruikbaar zijn deze mooie gekleurde twij-
gen: Cornus alba ‘Sibirica’, Cornus sangui-
nea ‘Midwinter Fire’, Cornus stolonifera 
en Salix alba ‘Chermesina’.

Tuinklussen in de winter
De winter is een goede tijd om houtge-
wassen te snoeien. Het blad is eraf en 
dat maakt de structuur van bomen en 
heesters zichtbaar, je kunt goed zien 
welke takken in aanmerking komen om 
verwijderd of ingenomen te worden. 
Uitzonderingen zijn de ABC-bomen: 
Acer (esdoorn), Aesculus (kastanje), 
Betula (berk) en Carpinus (haagbeuk), 
de Prunus en de vorstgevoelige laven-
del, vlinderstruik, Perovskia en Cary-
opteris. Wanneer het vriest is het beter 
om snoeiwerk uit te stellen. Een bevro-
ren tak scheurt sneller in en de snoei-
wond sluit zich ook slechter af.
Een ander klusje wat dit seizoen kan 
worden verricht is het (ver)plaatsen van 
bladverliezende heesters of bomen. De-
cember is de laatste maand om in het 
voorjaar bloeiende bollen en knollen in 
de grond te stoppen. Tot slot is het goed 
om blad van bomen en heesters uit de 
vijver te halen en van het gazon te ver-
wijderen. Als er blad op het gras blijft 
liggen, zal het verstikken en ontstaan er 
gele plekken. Van de groenblijvende 

Kerstboodschap 
voor alle 
Nuenenaren
Vrede is geen vrijbrief
Kerst kleurt dit jaar niet wit
een groene toekomst
lacht ons toe
we zijn 
de zwarte randjes 
moe
en mogen kleur
bekennen

Een heel mooi 2017 gewenst!
Annemieke Soethout

Kerstboom stoofpeertjes
Ingrediënten voor 4 personen
4 stoofpeertjes 
500 ml witte wijn
1 laurier blaadje
100 gr suiker 
+ 2 eetlepels om te bestrooien
1 kaneelstokje
1 eetlepel citroensap
1 vanillestokje
Snuf kaneel
4 blaadjes bladerdeeg
1 ei

Bereiding
Schil de stoofperen en laat het steeltje er boven aan zitten. Snijd het kroontje on-
derin er uit. Schraap het merg uit het vanillestokje. Breng de wijn met citroensap, 
150 gr suiker, blaadjes laurier, kaneelstokje en het vanillemerg en stokje aan de 
kook in een grote pan. Leg de peertjes er in en laat 45 min met de deksel op de pan 
op laag vuur stoven.
Verwarm de oven op 200 graden. Laat 10 minuten voordat de stoofpeertjes klaar 
zijn het bladerdeeg ontdooien. Schep de peertjes met een schuimspaan uit de pan 
en laat uitlekken en iets afkoelen. Snijd eventueel de onderkant van de peer recht 
zodat ze beter blijven staan. Verwijder het vanillestokje, kaneelstokje en laurier-
blad uit de wijn en laat op het vuur pruttelen zonder deksel zodat deze kan indik-
ken. Zet het vuur uit zodra de siroop de gewenste dikte heeft.
Snijd het bladerdeeg in dunne stroken van ca 1 cm. Wikkel een strook onder om 
de peer. Pak een volgende strook en druk deze goed vast aan het uiteinde van de 
strook die al op de peer zit. Overlap de stroken iets. Herhaal dit totdat je boven-
aan de peer bent.
Zet de peren in een ovenschaal (er kan een beetje vocht uit komen). Maar gebruik 
niet een al te hoge schaal want dan wordt het onderste gedeelte van het blader-
deeg niet zo snel knapperig. Klop het ei los en bestrijk het bladerdeeg hier mee. 
Roer ongeveer 2 eetlepels suiker met een snuf kaneel door elkaar en bestrooi de 
peren hiermee. Zet de peren ongeveer 20 minuten in de oven.
Je kunt ze warm of koud serveren. Zet een peer op een bordje en bedruip met het 
de ingekookte siroop. Ook lekker met slagroom en/of een bol ijs.

Beroemd kerstverhaal    
om voor te lezen
Er zijn veel prachtige kerstverhalen geschreven. Sommige zijn zo mooi en 
vaak verteld, dat ze tot de kerstklassiekers worden gerekend. Het meisje 
met de zwavelstokjes door Hans Christian Andersen.
 
Het was afschuwelijk koud, het sneeuw-
de en het begon donker te worden. Het 
was ook de laatste avond van het jaar, 
oudejaarsavond. In die kou en in dat 
donker liep er op straat een arm, klein 
meisje, zonder muts en op blote voeten. 
Ze had wel pantoffels aangehad toen ze 
van huis ging, maar dat hielp niet veel: 
het waren heel grote pantoffels, haar 
moeder had ze het laatst gedragen, zo 
groot waren ze, en het meisje had ze bij 
het oversteken verloren, toen er twee 
rijtuigen vreselijk hard voorbijvlogen. 
De ene pantoffel was niet te vinden en 
met de andere ging er een jongen van-
door: hij zei dat hij hem als wieg kon ge-
bruiken als hij later kinderen kreeg. 
Daar liep dat meisje dus op haar blote 
voetjes, die rood en blauw zagen van de 
kou. In een oud schort had ze een hele-
boel zwavelstokjes en één bosje hield ze 
in haar hand. Niemand had nog iets van 
haar gekocht, de hele dag niet. Nie-
mand had haar ook maar een stuivertje 
gegeven. Hongerig en koud liep ze daar 
en ze zag er zo zielig uit, dat arme stak-
kerdje! De sneeuwvlokken vielen in 
haar lange, blonde haar, dat zo mooi in 
haar nek krulde, maar aan dat soort 
dingen dacht ze echt niet. Uit alle ra-
men scheen licht naar buiten en het 
rook overal zo lekker naar gebraden 
gans; het was immers oudejaarsavond 
en daar dacht ze wel aan.
In een hoekje tussen twee huizen, waar-
van het ene een beetje vooruitstak, ging 
ze in elkaar gedoken zitten. Haar been-
tjes trok ze onder zich op, maar ze kreeg 
het nog kouder, en naar huis durfde ze 
niet, want ze had geen zwavelstokjes 
verkocht en ook geen stuivertje gekre-
gen. Haar vader zou haar slaan en thuis 
was het trouwens ook koud. Ze woon-
den vlak onder het dak en daar blies de 
wind doorheen, ook al waren de ergste 
kieren met stro en oude lappen dichtge-
stopt. Ze had bijna geen gevoel meer in 
haar handjes van de kou. O, wat zou een 
zwavelstokje lekker warm zijn! Zou ze 
er eentje uit het bosje durven trekken en 
het tegen de muur afstrijken om haar 
handen te warmen? Ze trok er een uit. 
"Ritsss..." Wat vlamde dat, wat brandde 
dat! Het gaf een warm, helder vlamme-
tje, net een kaarsje, toen ze haar handen 
eromheen hield. Een wonderlijk licht 
gaf het. Het meisje dacht dat ze voor een 
grote, ijzeren kachel zat met glimmende 
koperen ballen en een koperen trom-
mel. Het vuur brandde zo heerlijk, het 
was zo lekker warm. Maar wat was dat? 
Het meisje strekte haar voetjes al uit om 
die ook te warmen - toen ging de vlam 
uit, de kachel verdween - en zij zat met 
een stompje van het afgebrande zwavel-
stokje in haar hand.

Ze stak er nog een aan. Het brandde, 
het gaf licht en waar het schijnsel op de 
muur viel, werd die doorzichtig, net als 
een sluier. Ze keek zo de kamer in, 
waar de tafel gedekt was met een spier-
wit tafelkleed, met het fijnste porse-
lein. De gebraden gans, gevuld met 
pruimen en appeltjes, stond heerlijk te 
dampen. En wat het allerheerlijkst 
was, de gans sprong van de schaal en 
waggelde met een vork en mes in zijn 
rug over de grond. Hij kwam recht op 
het arme meisje af; toen ging het zwa-
velstokje uit en was alleen de dichte, 
koude muur er nog.
Ze stak er nog een aan. Toen zat ze on-
der de mooiste kerstboom, nog groter 
en nog rijker versierd dan de boom die 
ze door de glazen deur bij de rijke koop-
man had gezien, vorig jaar met Kerst-
mis. Er brandden wel duizend kaarsjes 
aan de groene takken, en gekleurde 
prentjes, zoals je die in etalages ziet, ke-
ken haar aan. Het meisje strekte haar 
beide handen uit - toen ging het zwavel-
stokje uit, de vele kerstkaarsjes gingen 
de lucht in en veranderden in sterren, 
zag ze. Eentje viel er en liet een lange 
streep van vuur achter aan de hemel. 
"Nu gaat er iemand dood," zei het meis-
je. Want haar oude grootmoeder, de 
enige die lief voor haar was geweest, 
maar die nu dood was, had gezegd: "Als 
er een ster valt, gaat er een zieltje naar 
God."
Ze streek weer een zwavelstokje af te-
gen de muur, het gaf licht en in het 
schijnsel stond haar oma, heel duide-
lijk, heel stralend, heel vriendelijk en 
lief. "Oma!" riep het meisje. "O, neem 
me mee! Ik weet dat je weg bent, als het 
zwavelstokje uitgaat. Weg, net als de 
warme kachel, de gebraden gans en die 
prachtige, grote kerstboom." Haastig 
streek ze de rest van de zwavelstokjes 
uit het bosje af, want ze wilde oma vast-
houden. De zwavelstokjes gaven zoveel 
licht dat het klaarlichte dag leek. Oma 
had er nog nooit zo mooi en zo groot 
uitgezien. Ze nam het kleine meisje op 
haar arm en ze vlogen, stralend en blij, 
heel, heel hoog. Er was geen kou, geen 
honger, geen angst - ze waren bij God. 
Maar in het hoekje bij het huis zat in de 
koude wintermorgen het kleine meisje 
met de rode wangen, met een glimlach 
om haar mond - dood, doodgevroren 
op de laatste avond van het oude jaar.
Het werd nieuwjaarsochtend en de 
kleine dode zat daar met haar zwavel-
stokjes, waarvan een bosje bijna was 
opgebrand. Ze heeft zich willen war-
men, zeiden ze. Niemand wist wat voor 
moois ze had gezien, hoe stralend ze 
met oma de vreugde van het nieuwe 
jaar was ingegaan.

bodembedekkers dient om dezelfde re-
den het gevallen blad verwijderd te 
worden. Een sprankelend kerstfeest en 
een hele mooie winter gewenst!
Voor de blog met tips voor het onder-
houd van de tuin per maand zie: 
www.tuinontwerpen-irene.nl
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Workshopochtend Crijnsschool 
Op vrijdag 16 december was het weer zover. De workshopochtend die elk 
half jaar wordt georganiseerd op de Crijnsschool vond weer plaats. De orga-
niserende werkgroep heeft gezorgd voor een afwisselend aanbod van work-
shops. De kleuters maakten bijvoorbeeld muziek met flessen, er werden 
voetafdrukken gemaakt door podotherapeut Jannie van den Nieuwenhof 
en er werd gedanst als kerstboommannetjes. Ook maakten de kinderen een 
kerstknutselwerkje en werden er kersthapjes gemaakt. 

Baderie Nuenen     
een bron van inspiratie
Medio oktober opende Baderie Nuenen haar deuren: de vijftigste Baderie in 
Nederland! Nu twee maanden later is het tijd om de balans op te maken. We 
spraken met eigenaar Jeroen Leenen. Hoe bevalt het jullie in Nuenen? “Bo-
ven verwachting goed, mag ik wel zeggen! In de aanloop naar de opening en 
tijdens onze research kregen we al een heel goed gevoel over Nuenen. Dat is 
na de opening alleen maar bevestigd. De mensen die de showroom bezoe-
ken zijn enthousiast en dat werkt aanstekelijk.” 

Stichting Meedoen Nuenen      
sluit opstartjaar succesvol af!

15 oktober opent onze 
nieuwe showroom. Dat vieren 
we graag met u!

*  Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 
Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Baderie Nuenen opent 15 oktober haar nieuwe 

showroom. Dat vieren we graag met u. Profi teert 

u daarom van onze openingsactie: gratis tegels 
bij aankoop van een complete badkamer!* 

Kom dus snel langs, dan laten wij alle mogelijkheden 

zien voor úw ideale badkamer. 

Cockeveld 1, Nuenen  baderienuenen.nl

Profi teer 
van onze 

openingsactie.
Gratis tegels

bij aankoop van 
een complete 

badkamer.* 

Is het druk geweest? “Dat kun je wel 
zeggen ja. Vanaf het eerste moment 
wisten de mensen ons te vinden. De 
economie trekt duidelijk aan. Mensen 
zijn weer bereid om nieuwe plannen te 
maken. We zijn natuurlijk enige tijd be-
zig geweest met de voorbereiding. Dat 
wekte de nieuwsgierigheid van menig 
voorbijganger. Maar er zijn ook al men-
sen binnen gekomen via mond- op-
mond reclame. Mensen, die de nieuwe 
winkel bezochten, delen hun ervarin-
gen met vrienden en kennissen en dat 
nodigt uit tot een nieuw bezoek. De 
showroom maakt een overweldigende 
indruk en de sfeervolle badkamers vor-
men een bron van inspiratie.” 
Dus alles loopt op rolletjes? “In het be-
gin hebben we wel even moeten wen-
nen aan onze nieuwe showroom. De 
adviseurs moesten de badkamers en al-
le artikelen leren kennen, maar bijvoor-
beeld ook de nieuwe software waar we 
mee werken. Je loopt dan toch tegen 
dingen aan, waar vooraf niet altijd reke-
ning mee is gehouden. Zo hadden we 
de eerste weken nog geen glasvezelaan-
sluiting, waardoor we geen stabiele 
werkomgeving hadden. Gelukkig is dat 
allemaal opgelost. Na twee maanden 
kan ik zeggen, dat alles nu op zijn plaats 
is. We zijn heel tevreden over de resul-
taten die we hebben geboekt. We heb-
ben de nodige badkamers verkocht en 
de eerste badkamers zijn gerealiseerd. 
Het gaat er nu om, dat onze klanten te-
vreden zijn over het resultaat!”
Doen jullie alles zelf? “We werken in-
derdaad met eigen loodgieters en te-
gelzetters, maar bijvoorbeeld ook 
sloopwerk, elektra, stuukwerk en pla-
fonds doen we zelf. Kortom onze klant 
wordt volledig ontlast. In Someren is 
ook een Baderie gevestigd en daar heb-

ben we al bijna 50 jaar ervaring opge-
daan met het realiseren van complete 
badkamers. Het begint met een pas-
send ontwerp en de goede werkvoor-
bereiding. We hebben vakkundige 
mensen in dienst, die met veel passie 
hun werk doen. We geven 5 jaar garan-
tie op de complete installatie en dat 
kan alleen maar, als je volledig achter je 
totale product kunt staat.” 
Kunnen jullie al het extra werk vanuit 
Nuenen wel aan? “We zijn een echt fa-
miliebedrijf. Ik zorg ervoor dat er werk 
binnen komt en mijn broer, Christian, 
is verantwoordelijk voor de realisatie. 
Hij heeft in de aanloop naar de opening 
in Nuenen al twee extra medewerkers 
aangenomen. We zijn nu al op het punt 
gekomen, dat er nog meer mensen bij 
moeten. Het liefst uit de omgeving 
Nuenen! We willen echter alleen goed-
geschoolde en ervaren mensen aanne-
men. Als er bijvoorbeeld een loodgie-
ter wordt aangenomen, dan zal die 
eerst een tijd met een ander meelopen. 
Zo kunnen we onze werkwijze goed 
overbrengen en kunnen we ook bekij-
ken of hij het vakmanschap verstaat. 
Wij willen alleen tevreden klanten en 
gaan dus niet over een nacht ijs.”
“Door alle drukte is er van een officiële 
opening nooit sprake geweest. We he-
ten daarom op 2e kerstdag iedereen 
van harte welkom! Onder het genot 
van een hapje en een drankje krijgt u 
dan de gelegenheid om geheel vrijblij-
vend inspiratie op te doen in onze 
nieuwe showroom.”  www.baderie.nl

Stichting Meedoen Nuenen kan terug-
kijken op een geslaagd jaar, waarin we 
al veel bereikt hebben. De kinderen 

hebben gedanst en gezongen, pony ge-
reden, geknutseld en getimmerd, ge-
zwommen, gevoetbald en samen de 

In de middenbouwgroepen werd een 
workshop EHBO gegeven, waarin kin-
deren o.a. leerden om een verbandje 
aan te leggen, er werd een workshop ‘ik 
ben knap in bewegen en houding’ ge-
geven door (kinder)fysiotherapeuten 
werkzaam bij fysiotherapie Nuenen. 
Bij de workshop techniek werd er ge-
werkt met een ICT-leskist waarin leer-

middelen zitten die gericht zijn op 
programmeren, robotica, ICT en tech-
niek. Verder hebben de leerlingen een 
mooi kerststuk gemaakt van takken en 
werd er toneel gespeeld aan de hand 
van bijzondere materialen uit een spe-
ciale koffer. Voor de sportievelingen 
werd er een leuke tennisclinic gegeven 
door tennisvereniging Wettenseind. 

Etalagebenen vanaf 1 januari       
in basisverzekering

“Niet nodig”, zeggen fysiotherapeuten 
Raymond Hurks en Ingeborg Mulder 
uit Nuenen. Zij reageren daarmee op 
recent onderzoek van het Catharina 
Ziekenhuis in Eindhoven. “De acute 
pijn, veroorzaakt door slagaderverkal-
king in de benen, kan veiliger en net zo 
goed worden verholpen door intensie-
ve looptherapie onder begeleiding van 
een gespecialiseerde ClaudicatioNet 
fysiotherapeut. Die aanpak scheelt de 
patiënt een operatie met risico’s en 
wordt vanaf 1 januari ook vergoed uit 
de basisverzekering.” 
Ruim 25.000 mensen in Nederland 
krijgen jaarlijks de diagnose claudica-
tio intermittens, in de volksmond ook 
wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalage-
benen worden veroorzaakt door een 
vernauwing van de slagaders, waar-
door er te weinig zuurstof beschikbaar 
is voor de beenspieren. Dit geeft tij-
dens het lopen pijnklachten in één of 

beide benen. Die pijn is zo hevig dat 
mensen moeten stoppen met lopen. In 
rust neemt de zuurstofvoorziening 
weer toe en neemt de pijn af. Patiënten 
met etalagebenen moeten dus nood-
gedwongen pauzeren vanwege deze 
pijnklachten. Ze proberen dit vaak te 
verbergen door net te doen alsof ze 
een etalage bekijken; vandaar de naam 
etalagebenen. 
Bij looptherapie wordt niet alleen het 
pijnlijke been behandeld, maar deze be-
handeling heeft ook een positief effect 
op het andere been en de algehele con-
ditie. “Mensen met etalagebenen moe-
ten leren om ‘door de pijn heen te lo-
pen’,” aldus Ingeborg Mulder. “Dat is een 
hele stap, maar met de juiste begelei-
ding goed te doen. Niet alleen de fysieke 
inspanning kost energie; ook de nood-
zakelijke leefstijlverandering vraagt de 
nodige aandacht. Stoppen met roken, 
een actieve leefstijl, gezonder eten en 

Manue le  The rap ie

Spor t f y s io the rap ie

K inde r fy s io the rap ie

Haptonomie

Oedeemthe rap ie

Bekken fys io the rap ie

Hand fys io the rap ie

Med i sche  F i t ness

FysiotherapieNuenen

Manue le  The rap ie

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adv_lissevoort_A5_kootstra.pdf   1   07-03-13   08:15

Manue l e  T he r ap i e

S po r t f y s i o the r ap i e

K i nde r fy s i o the r ap i e

Hapto no m i e

O e de e m the r ap i e

Be kke n fys i o the r ap i e

Hand fys i o the r ap i e

Me d i s c he  F i t ne s s

FysiotherapieNuenen

Manue l e  T he r ap i e

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adv_lissevoort_A5_kootstra.pdf   1   07-03-13   08:15

T (040) 283 2667
www.kootstra-therapie.nl

Pijlkruidhof 2
5672 BK Nuenen

T 040 2832794
E info@fysiotherapiekemps.nl
I www.fysiotherapiekemps.nl

U wordt behandeld door:

Fysiotherapie en Medische Fitness

Kemps
t.n.v. R.Hurks

Aangesloten bij het
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie

De hele school rook heerlijk door de 
lekkere kerstkoekjes die gebakken 
werden bij de kookworkshop. 
Ook hadden de kinderen van groep 6, 
7 en 8 op de Jacobushoek en op een 
aantal andere plekken in Nuenen weer 
workshops. 
Zo was er en workshop karikatuur te-
kenen voor de beeldknappe kinderen. 
Deze werd gegeven door karikaturist 
Sandor Paulus (www.dekarikaturist.nl). 
Er werden koekjes gebakken bij de 
Collse Hoeve. Bij tennisvereniging 
Wettenseind was voor de beweegknap-
pe kinderen een tennisclinic. Verder 
was er nog een workshop knikkerbaan 
maken, kerststukje maken en versieren 
en schilderen op muziek voor de mu-
ziekknappe kinderen.
Het mooie aan deze workshopochtend 
is dat kinderen meedoen aan work-
shops waarbij meervoudige intelligen-
ties worden aangesproken. Op de 
Crijnsschool is namelijk iedereen knap 
op zijn eigen manier! Zo is de één taal- 
en samenknap en een ander reken- en 
beweegknap. Daar passen we dan ons 
onderwijsaanbod en organisatie op aan.
Wij willen als werkgroep alle betrok-
ken hulpouders, workshopbegeleiders 
en collega’s hartelijk danken voor de 
inspirerende workshopochtend!

avondvierdaagse gelopen. Hartverwar-
mend hoe veel mensen zich hebben in-
gezet om de workshops en sportieve 
activiteiten tot een succes te maken. 
Het programma voor komend jaar is 
grotendeels weer gevuld met allerlei 
leuke activiteiten. Zo komt er onder an-
dere een workshop met Sweet Suprise, 
gaan we lampen pimpen met ZoWies-
Zo en kunnen de kinderen gaan deelne-
men aan een workshop muziektheater. 
Daarnaast zullen ook het zwemmen, 
het pony rijden, de hiphop en de dorps-
werkplaats weer terugkeren. 

Verder gaat de stichting komend jaar 
weer om de tafel met diverse organisa-
ties om nieuwe sportieve en vrijetijds-
activiteiten te organiseren. Alle infor-
matie hierover kunt u terugvinden op 
onze website www.meedoennuenen.nl.
Stichting Meedoen Nuenen wenst alle 
deelnemers en hun gezinnen, vrijwilli-
gers, sponsoren en de betrokken orga-
nisaties een gelukkig en gezond 2017 
toe. We kijken er naar uit om er samen 
weer een gezellig jaar van te maken!

Op vrijdagavond 16 december sloot stichting Meedoen Nuenen het opstart-
jaar af met een gezellige winterse spelletjesavond voor de doelgroep en 
hun gezinnen. Na een kopje soep en een broodje knakworst werden er in 
drie ronden diverse spelletjes gespeeld, die we eerder dit jaar van de Ronde 
Tafel Nuenen gekregen hadden. Telkens werd er met andere kinderen ge-
speeld, zodat de kinderen elkaar nog beter konden leren kennen. Ouders 
deden gezellig mee of kletsten ondertussen met elkaar.

Positief nieuws voor mensen met zogenoemde etalagebenen! Vanaf 1 ja-
nuari 2017 wordt de beste zorg voor deze patiëntengroep - 37 behandelin-
gen bij een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut - vergoed uit de 
basisverzekering. Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat mensen 
met etalagebenen nog altijd te snel worden gedotterd of een bypass opera-
tie ondergaan. Jaarlijks verwijden vaatchirurgen en radiologen de bloedva-
ten met een dotterbehandeling bij zo’n zesduizend patiënten.

trouw medicatie innemen zijn vaste as-
pecten die ter sprake komen tijdens het 
behandeltraject.”
ClaudicatioNet heeft de laatste jaren 
gebouwd aan een landelijk netwerk van 
1800 fysiotherapeuten die getraind zijn 
in het begeleiden van mensen met eta-
lagebenen. De dichtstbijzijnde thera-
peut bij u in de regio vindt u op de digi-
tale Zorgzoeker van ClaudicatioNet: 
www.etalagebenen.nl/zorgzoeker. Pa-
tiënten met etalagebenen zijn onder 
andere van harte welkom bij de samen-
werkende fysiotherapeuten Raymond 
Hurks van Fysiotherapie Kemps (info@
fysiotherapiekemps.nl) en Ingeborg 
Mulder van Kootstra Fysiotherapie (in-
fo@kootstra-therapie.nl). Zij werken al 
meerdere jaren samen op het gebied 
van claudicatio intermittens.

Bernard de Louw en Janus Tuhumury 
winnen 9de rikwedstrijd
Zoals vorige week al vermeld was het weer goed toeven in de sfeervol door 
Marina en Bart versierde rikarena. Ook was het goede nieuws dat de sponsor 
van onze wekelijkse rikwedstrijden, Coppelmans Tuincentrum, vorige week 
als winnaar van de ‘Beste kerstshow van Nederland’ in de categorie klein, win-
naar is geworden. Patrick en team namens de supportersclub van harte profi-
ciat. Hadden wij vorige week een volle arena deze week moesten wij met iets 
minder genoegen nemen maar de sfeer was er ook deze avond niet minder om.

Rikken

De eerste ronde voor de pauze begon 
zeer matig en er gebeurde dan ook geen 
zaken die het vermelden waard zijn. Het 
was Bennie de Louw die de pauze inging 
als leider met 69 punten. Na de pauze 
kregen wij een heel ander spelbeeld en 
het werd spannend tot het laatste mo-
ment van de wedstrijden. Er werd ge-
streden voor ieder punt en vooral op ta-
fel twee met Bernard de Louw tafel vier 
met Janus Tuhumury en tafel zes met 
Rinus van Gastel was de spanning te 
snijden met als eindresultaat twee win-
naars. Het was Janus Tuhumury een van 
de nieuwkomers en routinier Bernard 
de Louw die elk 101 punten wisten te 
behalen en met de eerste prijs gezamen-
lijk aan de haal gingen, voor Rinus van 
Gastel die met 99 punten met de derde 
prijs genoegen moest nemen. En de 
overige deelnemers moesten op afstand 
toezien. Zeker het vernoemen waard is 
dat steeds weer de later aangesloten 
deelnemers van zich doen spreken en 
ook wekelijks terug te vinden zijn in de 
uitslagen. De hoofdprijs bij de loterij 

een bloemenmand geschonken door 
Tuincentrum Coppelmans, werd ge-
wonnen door Harold van Bree.

Uitslag vrijdag 16 december
 1 Bernard de Louw  101 punten
 2 Janus Tuhumury  101 punten
 3 Rinus van Gastel  99 punten
 4 Bennie de Louw  69 punten
 5 Ludo van den Berg  68 punten
 6 Harold van Bree  54 punten
 7 Joop Wouters  48 punten
 8 Cisca de Louw  46 Punten
 9 Peter de Louw  46 punten
10 Narda Kuijpers  38 punten

Vrijdag 23 december a.s. is weer de 
volgende rikavond bij de supporters-
club RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur. 
Als je nog niet eerder geweest bent en 
als je denkt dat er een hoge drempel 
ligt, dan valt dat in de praktijk erg mee. 
Iedereen is bij ons van harte welkom 
om deel te nemen, zowel leden als niet 
leden, ervaren of onervaren, alle rik-
kers zijn van harte welkom.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 25-12 in het programma Nuenen Nú :
•	 Schilders	Atelier	Nuenen	2016
•	 Kerstspecial	met	Mark	Elbers	en	het	Blue	Planet	Harp	Ensemble
•	 De	tv-uitzendingen	van	Nuenen	Nú	kunt	u	zien	om	11.00,	14.00,	17.00,	

19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 uur.
Op kerstavond zal vanaf 21.30 u de nachtmis in de H.Clemenskerk rechtstreeks 
worden uitgezonden. De programma’s van LON TV zijn ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnuenen.nl. U kunt alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook. Hebt u een idee of een tip voor een door LON 
TV te verzorgen reportage? Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl.



Wij wensen u
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

Horizontaal: 1 bonus 6 waterzuchtige 
zwelling 12 vis 13 drasland 15 vaartuig 
16 schaakterm 18 masker 19 opening 
20 rondhout 22 strijdgewoel 25 numero 26 deel 
v.h. hoofd 29 paling 30 rangtelwoord 32 werktuig 
34 plattegrond 36 koninklijk hoofddeksel 
37 afvoergoot 39 in elkaar 41 vent 43 splitsen 
45 pl. in Gelderland 47 brandverf 49 in memoriam 
50 lompe vrouw 52 en andere 53 ijzerhoudende grond 
55 roem 56 boogbal 58 gravin van Holland 59 voile 
61 grote golf 63 Europese hoofdstad 64 pooldier.

Verticaal: 1 pracht 2 recht vaarwater 3 boom 4 klap 
5 hoofd v.e. moskee 7 loopvogel 8 hoofdkerk 9 water 
in Friesland 10 hevig 11 deel v.h. jaar 12 breuk 
14 dapper 17 sportploeg 18 zuivelproduct 
21 vrouw van adel 23 bergplaats 24 fameus 
27 maand 28 bloem 30 land in Afrika 
31 brede sjaal 33 een zekere 35 vlaktemaat 
38 Spaanse groet 40 bladader 41 deel 
v.h. lichaam 42 huidblaasje 
44 muggenlarve 46 onmeetbaar getal 
48 elk 50 losgerafelde draad 
51 bars 54 vogeleigenschap 
55 bijbelse figuur 
57 wedstrijdslee 
58 Engels bier 
60 titel 62 Frans 
lidwoord.
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Europalaan 2  | 040-2831774
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AUTOSCHADE

Beste wensen voor 2017!
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Boordseweg 29 - 5671 AP Nuenen
Tel. 040 - 291 33 55

Fijne feestdagen 
en een goed 2017!

Wij wensen 
iedereen een jaar 

vol warmte, licht en liefde,

Maria, Wil en Hannie

Wij wensen 
iedereen een jaar 

vol warmte, licht en liefde,

Maria, Wil en Hannie

Wij wensen 
iedereen een jaar 

vol warmte, licht en liefde,

Maria, Wil en Hannie

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

DA'S
SUPER
VOORDELIG

DA
DEALS

De woorden 
zitten horizontaal, 
verticaal en diago-
naal in alle richtingen 
in de puzzel verstopt. Ze 
kunnen elkaar overlappen. 
Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de oplossing.

HULST
JAARWISSELING
KAARS
KNUS
KOUDE
KRIBBE
MARETAK
MARIA
NATUURIJS
PIEK

RENDIER
SCHAATSPRET
SJAAL
SNEEUWJACHT
SPAR
STAL
STER
STRALEN
STROOIZOUT
VETBOL

VLAM
VOEDERHUISJE
WARM
WIEROOK
IJSBAAN
IJSBLOEMEN
IJZEL
ZANG
ZILVER



Aan een ruime brede straat in Nuenen-Oost gelegen zeer fraai landhuis 

met op de begane grond een werk-/slaapkamer, een speel-/hobbykamer, 

alsmede een tuinkamer en op de verdieping 4 ruime slaapkamers. Een 

ruime tuin met zwembad, jacuzzi en een vrije ligging aan de achterzijde. 

Gelegen op korte afstand van het centrum van Nuenen, basisscholen en de 

bossen. Unieke mogelijkheid om gelijkvloers te wonen! Zowel senioren, als 

jongere gezinnen zullen zich hier prima thuis voelen. Unieke ligging aan een 

brede, ruime straat met soortgelijke vrijstaande woningen. Ruim opgezet en 

op loopafstand van de bossen, sportvoorzieningen en basisscholen. Bekijk 

de viruele tour van deze woning in 3D op www.vansantvoort.nl.

Vraagprijs  € 798.000,- k.k.

 

Meer informatie over Laan ter Catten? 

 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

Kenmerken

Bouwjaar 1995

Woonoppervlakte 230 m2

Perceeloppervlakte 965 m2

Inhoud 870 m3

Aantal kamers 8

Heerlijk wonen in Nuenen

Unieke woonkans in Beek en Donk
www.donk16.nl

De Wetering | Mierlo
www.parkvilla-dewetering.nl

De Weverij | Geldrop 
www.vansantvoort.nl

De Weverij | Geldrop 
www.vansantvoort.nl 

UW HUIS VERKOPEN?

www.vansantvoort.nl

thuis in uw regio

makelaars

www.vansantvoort.nl

Gemiddelde 

klantwaardering 

8,7

Laan ter Catten 150, Nuenen
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VAN SANTVOORT MAKELAARS

HUIZENKRANT



Een absoluut recordjaar voor Van Santvoort Makelaars! Dat kunnen we zonder overdrijving zeggen over 2016. Op alle gebieden 

gingen we met onze cijfers door het plafond heen. In de jaren dat de woningmarkt moeilijk was, rekenden we wel op herstel, 

maar niet meer op de gouden tijden van weleer. Nu kunnen we constateren dat – zeker in de steden – de ‘gekte’ weer helemaal 

terug is. In een stad als Eindhoven drukken beleggers particuliere kopers regelmatig uit de markt. En voor een project van 28 

woningen in Meerhoven noteerden we recent 550 kandidaten. Zo zijn er legio voorbeelden van nieuwe dynamiek. 

Er is dus geen enkele reden om woningbouwplannen te temporiseren, zoals sommige wethouders in de regio propageren. 

Alom blijkt een grote woningbehoefte en een enorme inhaalvraag. Voor de regio is de opdracht dus duidelijk: bouwen, bouwen, 

bouwen! En dan vooral op de plekken waar de vraag is. Dat is in de eerste plaats in de steden en daarna in de plaatsen die er 

direct tegenaan liggen. 

Voor makelaars brengt deze nieuwe bloeiperiode nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Wij hebben in 2016 verschillende 

initiatieven genomen, zoals de oprichting van Van Santvoort Advies met specifi eke dienstverlening op het gebied van ruimtelijke 

ordening en hippisch/agrarisch vastgoed. We zijn gestart met de uitgave van Van Santvoort Kwartaalrapportage, die marktcijfers 

en analyses per gemeente bevat. En bijna op de drempel naar 2017 gaven we voor de eerste keer een nieuwe Huiskrant uit met 

liefst 16 pagina’s boordevol aanbod (nieuwbouw en bestaand). De krant verschijnt voortaan vier keer per jaar in een oplage van 

100.000 exemplaren, als bijlage bij De Kempenaar, Rond de Linde en het Weekblad voor Deurne.

Zo gaan we ook in 2017 verder op het pad van vernieuwing en expansie. 

Pieter van Santvoort RMT RT REV

Ing. Dirk van Santvoort RT

Wat een jaar!

Uw huis verkopen? Neem gerust contact met ons op.

 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

Kijk voor meer informatie 

en voorwaarden op 

www.rabobank.nl/hypotheek

1. Maak een afspraak

U kunt via e-mail fi nancieeladvies.dommelstreek@rabobank.nl of telefonisch (040) 280 75 00 een afspraak maken 

voor een intake gesprek. Uiterlijk de volgende werkdag bellen wij u.

2. Intake gesprek

U bespreekt tijdens dit kosteloze gesprek met een van ons welke stappen nodig zijn om een hypotheek af te sluiten. 

Aan bod komt binnen welke termijn u de hypotheek geregeld wilt hebben. Misschien wilt u zich eerst oriënteren 

of heeft u behoefte aan een uitgebreid persoonlijk advies. Samen met de adviseur bepaalt u wat de juiste aanpak 

voor u is. De adviseur geeft aan wat u moet doen, maakt voor u een Rabobank hypotheekdossier aan en maakt 

een afspraak voor een adviesgesprek. Voor dit intake gesprek kunt  u ook zonder afspraak binnen lopen tijdens 

ons inloopspreekuur op maandag of donderdag van 15.00 tot 20.00 uur in ons Ontmoetingscentrum, Laan der Vier 

Heemskinderen 7 in Geldrop.

3. Invullen Rabobank Hypotheekdossier

Na het intake gesprek vult u uiterlijk de volgende dag uw Hypotheekdossier zo ver mogelijk in. Het dossier legt u 

voor aan de adviseur. De adviseur heeft dit nodig om uw gesprek voor te kunnen bereiden.

4. Adviesgesprek

U komt bij ons langs voor een adviesgesprek. U betaalt voor dit gesprek de gebruikelijke advieskosten. Tijdens dit 

gesprek brengen wij uw fi nanciële mogelijkheden zorgvuldig in kaart.

5. Ontvangst hypotheekofferte

Na het adviesgesprek ontvangt u van ons de hypotheekofferte. Wij maken met u een afspraak om de offerte te 

ondertekenen. De offerte geeft u de zekerheid dat u de hypotheek krijgt én dat u uw droomhuis kunt betalen. Het 

enige wat u dan nog hoeft te doen is de hypotheekofferte ondertekenen!

Zien we u snel?

Niels, Petra en Dirk

fi nancieel adviseurs bij Rabobank Dommelstreek

Rabobank loopt hard voor u. Hypotheek binnen een week.
Bij Rabobank is het mogelijk om een hypotheek binnen een week af te sluiten. Wij, Niels Hoefnagels, Petra van Sleeuwen en Dirk Keijzers, fi nancieel adviseurs bij Rabobank Dommelstreek 

opgesteld voor Nuenen, lopen graag hard voor u om dit samen met u te realiseren. In zeven dagen zorgen we er samen met u voor dat er een getekende hypotheekofferte ligt. Een 

hypotheekofferte van Rabobank geeft garantie dat u een hypotheek kunt krijgen en uw droomhuis kunt kopen. In vijf stappen heeft u binnen een week een hypotheek:



Bezichtig vanaf NU je favoriete 
woning op afstand met onze 
Virual Reality bril.

In januari ontvangt Iedere verkoper
een gratis 3D tour van zijn/haar woning!
Sneller én succesvol verkopen tegen een betere prijs.

Interesse? Neem contact met ons op info@nuenen.vansantvoort.nl of 040 283 3708

Bekijk al onze woningen nu al in 3D op www.vansantvoort.nl of in onze App.

Altijd en overal
zomaar binnen lopen!
24/7 je toekomstige droomwoning 

bezichtigen via de van Santvoort 

App of onze mobiele site.



In de helft van de gevallen koopt de Eindhovenaar die naar de randgemeente trekt een rijwoning met een gemiddelde prijs van 

€ 220.000; de andere helft koopt een tweekapper of een vrijstaande woning met een gemiddelde prijs van € 330.000, zo blijkt 

uit het NVM-onderzoek. In een derde van het aantal gevallen is de vierkante meter-prijs die men betaalt hoger dan in de stad.

Magneet
Is de stad dan toch niet zo populair als velen dachten? Die conclusie is niet juist, het is vooral een zaak van onvoldoende 

aanbod. De woningen die het laatste jaar in aanbod zijn gekomen gaan in Eindhoven aanzienlijk sneller van de hand dan in de 

randgemeenten: 66% is binnen een kwartaal verkocht; in de omliggende plaatsen is dat gemiddeld in 30-50% van de gevallen 

gelukt. 

De stad blijft onverminderd een magneet, maar als de woning van hun keuze niet aanwezig is, dan zijn woningzoekers wel 

bereid het dunne scheidslijntje tussen stad en randgemeenten over te steken. Maar de kloof met verder weg gelegen dorpen is 

al dieper.  

Kansen
Randgemeenten die hun zaken op orde hebben en in staat zijn snel wat grootschaliger nieuwbouwplannen te realiseren, 

kunnen er straks wellicht toch hun voordeel mee doen. De grotere plannen in Eindhoven lopen inmiddels aardig vol. Heel veel 

kan er niet meer bij in Meerhoven, Strijp-R en Blixembosch Buiten. En het is maar de vraag hoe snel Eindhoven nieuwe plannen 

op goede plekken beschikbaar heeft, te meer daar deze gemeente zich sterk lijkt te concentreren op appartementen voor 

jongeren en expats. Dat biedt dan toch nog kansen voor de omliggende plaatsen.

Diepe kloof op woningmarkt regio
De NVM constateert nu al een aantal kwartalen op rij een sterke tweedeling op de landelijke woningmarkt. Er zijn regio’s die 

prima presteren en veel dynamiek vertonen, maar er zijn ook regio’s waar het nog stil op de markt is. De meeste dynamiek is te 

vinden in en rond grote steden in de Randstad, met Amsterdam en Utrecht als uitschieters. Daar wordt al gesproken over sterke 

‘oververhitting’, verkoopprijzen die meerdere keren over de kop gaan en een groot tekort aan aanbod. De regio Eindhoven en 

omgeving staat in de ranglijst van dynamische regio’s in de derde klasse, net iets dynamischer dan het landelijk gemiddelde. 

De regio Helmond-de Peel (die bij de NVM als de regio Zuidoost-Brabant door het leven gaat) vinden we terug in de zesde en 

voorlaatste klasse, dus qua dynamiek ruim onder het landelijk gemiddelde.

Kloof in de regio
Zoals er landelijk een tweedeling op de markt is, zo is die er dus ook in onze Metropoolregio tussen het Eindhovense en het 

Helmondse deel. Zelfs binnen die deelregio’s is er een tweedeling die langzamerhand begint uit te groeien tot een diepe kloof. 

Het verschil is misschien het best te illustreren met een paar voorbeelden:

• Aan de Willemstraat in Eindhoven boden we onlangs een appartement aan voor € 180.000. In een paar uur tijd kwamen 

er 43 aanmeldingen voor een bezichtiging. Het appartement is uiteindelijk voor een fl ink hogere prijs verkocht.

• Het Eindhoven Dagblad berichtte kortgeleden over Luyksgestel, waar liefst 83 van de 1.100 woningen te koop staan en 

voerde in het artikel een huizenbezitter op met een woning die al 7 jaar te koop staat en in al die jaren slechts 3 kijkers 

trok.

De tweedeling blijkt ook uit de rapporten per gemeente in deze kwartaalrapportage. We zien dat Eindhoven in de richting van 

oververhitting gaat, dat randgemeenten meeprofi teren en dat sommige plattelandsgemeenten nauwelijks dynamiek vertonen.

Oververhitting
Oververhitting in Eindhoven klinkt misschien overdreven, maar de praktijk is nu al dat veel woningzoekers in de stad niet 

meer vinden wat ze zoeken. Jonge gezinnen en stellen met een kinderwens die de stap naar een grondgebonden rijwoning of 

tweekapper willen zetten, nemen daarom de wijk naar randgemeenten als Waalre, Son en Breugel, Nuenen en Veldhoven.

De NVM onderzocht onlangs het verhuisgebied voor vestigers uit Eindhoven. De cirkel op onderstaand plaatje toont het gebied 

waarin minimaal 10% van de mensen die zich er vestigen uit Eindhoven afkomstig is. Dit onderzoek had plaats in 2015 en 2016.

Waalre 38% 42%

Son en Breugel 29% 46%

Nuenen 29% 42%

Helmond 8% 57%

Geldrop 29% 49%

Veldhoven 27% 48%

Best 16% 43%

Gemeente 

Percentage

‘afkomstig uit Eindhoven’ 

van alle kopers

Percentage 

‘starter/jongere’ van alle 

kopers

In onderstaand staatje is aangegeven hoeveel procent van alle kopers in de betreffende plaatsen uit Eindhoven afkomstig is; in 

de derde kolom staat het percentage van alle kopers dat starter/jongere is in die gemeente:

Dynamiek hoger dan landelijk Dynamiek lager dan landelijk 

Er worden weer records gebroken op de woningmarkt. De stijgende lijn in de verkopen loopt fl ink 

door en daar zijn we natuurlijk blij mee. In het hele land wisselden in het derde kwartaal 2016 

naar schatting zo’n 53.500 bestaande koopwoningen van eigenaar. Dit betreft zowel de verkopen 

via NVM Makelaars als via anderen. Kijken we naar een volledig jaar, dan gaat het totaal om meer 

dan 206.000 transacties. 

In de regio Eindhoven werden in het derde kwartaal 1.058 bestaande koopwoningen via NVM 

Makelaars verkocht, een stijging van 13,7%. In de regio Zuidoost-Brabant (dit betreft Helmond en 

omliggende gemeenten) waren het er 585, een stijging van liefst 31%. En verder: de woningen 

gaan sneller van de hand en de verkoopkansen nemen toe.

Het zijn cijfers waar we op het hoogtepunt van de crisis niet meer van durfden dromen. Nu 

krijgen we al een beetje oog voor de schaduwkanten. Het aantal woningen dat te koop staat, 

neemt zienderogen af, inmiddels tot zo’n 130.000 woningen in heel Nederland. Het wordt stilaan 

leger in de winkel, de keuze voor de kopers neemt af. Zeker in de grote steden en de omliggende 

Regionale Marktanalyse

plaatsen steekt het spook van de ‘krapte’ zijn kop op. Wie in de stad wil wonen, moet fl ink betalen 

en dan nog is het soms niet haalbaar. 

Er ontstaat een duidelijke tweedeling op de woningmarkt. Niet alleen landelijk (de markten in 

Amsterdam, Utrecht, Het Gooi beginnen problematische trekken te vertonen), maar ook regionaal. 

In Eindhoven en de meeste randgemeenten is een behoorlijke dynamiek en ontstaat al krapte, 

maar in wat verder weg gelegen plaatsen (Luyksgestel, Bergeijk, Reusel) is het nog stilletjes op 

de markt. En ook de regio Helmond biedt aanzienlijk minder marktbeweging dan gemiddeld in 

het land.

Met deze uitzooming uit onze kwartaalrapportage geven wij u een inzicht in de Nuenense 

woningmarkt. Wilt u meer weten over de reginonale woningmarkt download dan onze 

kwartaalrapportage via onze website. Wij hopen dat meer kennis van de markt bijdraagt aan het 

maken van de juiste keuzes in het woningbouwbeleid.



Aanbod
Het aanbod blijft afnemen in Nuenen: in het derde kwartaal 2016 stonden er 180 woningen te koop. Dat zijn er 49 minder dan 

een jaar eerder en 5 minder dan in het voorgaande kwartaal. De markt voor appartementen is al enkele kwartalen nagenoeg 

opgedroogd. Het aantal tussenwoningen is fors gedaald: nu nog maar 12 in aanbod. Maar eigenlijk is er van alles te weinig in 

Nuenen.

Transacties
Er is geen duidelijke vooruitgang in het aantal transacties te bespeuren: 45 verkochte woningen is een beetje minnetjes voor 

een gemeente als Nuenen. Het zijn er 2  minder dan in het vergelijkbare kwartaal in 2015 en 13 minder dan in het tweede 

kwartaal van 2016. Te weinig nieuw en kwalitatief goed aanbod is waarschijnlijk de reden van de stagnatie. 

Vraag
Er werd volgens de gegevens van Funda door bijna 2.400 mensen serieus gezocht op een totaal van 256 aangeboden 

koopwoningen. De zoekmachine registreerde 315 recent verkochte woningen. Men zoekt breed in Nuenen, met een duidelijke top 

tussen € 300.000 en € 350.000. De meeste belangstelling gaat uit naar een grondgebonden woning met 6 kamers. 

Prijzen
De verkoopprijzen blijven gemiddeld tamelijk stabiel in Nuenen, maar bij tussenwoningen en vrijstaande huizen is een gestage 

stijging waarneembaar. 

Looptijden
De ontwikkeling van de looptijd (mediaan) wijst op fl inke belangstelling; over alle categorieën gezien is die gedaald naar 86 

dagen tegen 121 dagen een jaar eerder. De meting laat zien dat de tussenwoning in 26 dagen van eigenaar verwisselt. 

Conclusie
Dit kwartaal is een beperkte hoeveelheid nieuwbouw op de markt gekomen in Nuenen en dat vertaalt zich ook in 

minder beweging bij de handel in bestaande woningen. Tussenwoningen, tweekappers en appartementen: er is 

belangstelling genoeg in Nuenen, maar het aanbod is te gering en daarom blijft beweging uit. 

Gemeente Nuenen

3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 1e kwartaal 2015 2e kwartaal 2015 3e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 1e kwartaal 2016 2e kwartaal 2016 3e kwartaal 2016*

* voorlopige cijfers
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Aardborstweg 24, 5731 PS Mierlo
Aan de rand van het dorp, nabij diverse uitvalswegen richting Helmond en Eindhoven, gesitueerde volop ruimtebiedende, 

vrijstaande woonboerderij met aanpandige garage en multifunctioneel, vrijstaand bijgebouw (voormalige paardenstal). 

De aan de zonzijde gelegen grote achtertuin met een sfeervol tuinhuis met overdekt terras, een fraaie waterpartij, 

een royaal gazon en een vrij uitzicht aan de achterzijde maakt het geheel  tot een sfeervol object. Het bijgebouw is 

uitermate geschikt voor beroep aan huis.

• Type woning:   Woonboerderij

• Bouwjaar:   ca. 1980

• Woonoppervlakte:  365 m²

• Perceeloppervlakte:  4.450 m²

• Aantal kamers:   7

• Aantal slaapkamers: 4

• Garage  Aangebouwd steen

€ 815.000,- k.k.

Constantijnstraat 4, NUENEN
Ruime, uitgebouwde gezinswoning, (halfvrijstaand) met 

vrijstaande garage.

• Bouwjaar 1972 

• Inhoud ca. 510 m3 

• Perceel 267 m2

€ 315.000,- k.k.

De Huufkes 80, NUENEN
Vrijstaande woning met multifunctionele bedrijfshal op 

industrieterrein Eeneind.

• Bouwjaar 1999

• Inhoud ca. 800 m3 

• Perceel 1.965 m2

€ 795.000,- k.k.

Ernani 18, EINDHOVEN
Onder speelse architectuur uitgebouwde twee-onder-één-

kapwoning met garage.

• Bouwjaar 1998 

• Inhoud ca. 500 m3 

• Perceel 237 m2

€ 375.000,- k.k.

Hoekstraat 12, NUENEN
Op prachtige, rustige woonlocatie gelegen vrijstaand 

woonhuis met garage..

• Bouwjaar 1965

• Inhoud ca. 495 m3 

• Perceel 900 m2

€ 395.000,- k.k.

Merenstein 38, BEEK EN DONK
Bijzondere jonge, aan het water gelegen woning met 

sfeervol terras en inpandige berging.

• Bouwjaar 2010 

• Inhoud ca. 434 m3 

• Perceel 77 m2

€ 239.000,- k.k.

Arkweg 30, MIERLO
Vrijstaand woonhuis met 4 paardenboxen, ruime garage 

en een loods.

• Bouwjaar  1964

• Inhoud ca. 508 m3 

• Perceel 1.420 m2

€ 425.000,- k.k.

Opwettenseweg 128, NUENEN
Vooroorlogse hoekwoning met garage en bijgebouw met 

alle voorzieningen..

• Bouwjaar 1931

• Inhoud ca. 760 m3 

• Perceel 378 m2

€ 319.000,- k.k.

Burg. Krollaan 98, HELMOND
In villawijk, nabij het centrum gelegen fraai vrijstaand 

landhuis met garage.

• Bouwjaar 2005

• Inhoud ca. 1.450 m3 

• Perceel 1.288 m2

€ 895.000,- k.k.



Opwettenseweg 74, 5682 AJ NUENEN
Zeer exclusief, uitgebouwd en uiterst luxe afgewerkt vooroorlogs herenhuis met een multifunctionele accommodatie 

(momenteel in gebruik als galerie), garage en onder architectuur aangelegde  achtertuin. De bedrijfsruimte is conform het 

vigerend bestemmingsplan geschikt voor kleine ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven. 

De woning is luxe afgewerkt met 1e klas materialen.

€ 695.000,- k.k.

Fazantlaan 2, 5737 PJ LIESHOUT
Op een schitterende locatie “midden in de bossen” tussen Nuenen en Lieshout gelegen vrijstaand landhuis met ruime, 

vrijstaande garage. Verder o.a. voorzien van twee slaapkamers en twee badkamers op de begane grond. Op de verdieping 

zijn nog twee slaapkamers en een logeerkamer en is er de mogelijkheid om extra kamers te realiseren. Het geheel is 

gelegen op een volop privacybiedend bosperceel van maar liefst 15.000 m²: een exclusieve locatie nabij Eindhoven.

€ 695.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.

 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

De Pinckart 41, NUENEN
Uitstekend gelegen, perfect onderhouden woonhuis met 

aangrenzende bedrijfsruimte.

• Bouwjaar 1994

• Inhoud ca. 550 m3 

• Perceel 677 m2

€ 465.000,- k.k.

Hoekstraat 21, NUENEN
Dit authentiek, voormalige restaurant is prachtig gelegen 

in het karakteristieke centrum.

• Bouwjaar 1949 

• Inhoud ca. 850 m3 

• Perceel 773 m2

€ 389.000,- k.k.

Esperenkamp 37, EINDHOVEN
Comfortabel ingericht villa met op begane grond  

tuinkamer, slaap- en badkamer en werkkamer.

• Bouwjaar 1995 

• Inhoud ca. 900 m3 

• Perceel 656 m2

€ 689.000,- k.k.

Jan Dekkerslaan 5, NUENEN
Riant, goed ingedeeld vrijstaand, gstoffeerd landhuis op 

rustige woonlocatie in Gerwen.

• Bouwjaar 2000 

• Inhoud ca. 900 m3 

• Perceel 658 m2

huurprijs € 1.500,- per maand

Havenweg 11A, AARLE-RiXTEL
Op unieke locatie, direct aan de Zuid-Willems-vaart 

gelegen vrijstaand woonhuis..

• Bouwjaar 1967 

• Inhoud ca. 460 m3 

• Perceel 2.945 m2

€ 479.000,- k.k.

Jan Ettenstraat 4, HELMOND
In lommerrijke woonomgeving, vrijstaande villa met grote 

garage. Ook te huur!

• Bouwjaar 1996

• Inhoud ca. 1.250 m3 

• Perceel 968 m2

€ 750.000,- k.k.

Bakelseweg 8, AARLE-RIXTEL
Riante vrijstaande woonboerderij met inpandige dubbele 

garage en fraai aangelegde tuin.

• Inhoud ca. 1.100 m3 

• Perceel 5.159 m2

€ 795.000,- k.k.

Broeksteeg 3, MARIAHOUT
Moderne woonboerderij met multifunctionele bijgebouwen 

en een grote tuin.

• Bouwjaar 1972 

• Inhoud ca. 850 m3 

• Perceel 10.900 m2

€ 995.000,- k.k.

Ook te huur



DE WEVERIJ 
 WONEN IN VERBINDING

Van Santvoort Makelaars • 040 269 2530 • nieuwbouw@eindhoven.vansantvoort.nl • www.vansantvoort.nl

Rustig wonen in het 
centrum van Geldrop? 

De Weverij bestaat uit 36 woningen (3 woningtypen: Linnen, Zijde en Jute) met tuin en 

binnenterrein met privé parkeerplaatsen gelegen op steenworp afstand van het centrum 

met alle winkels. Mogelijkheden genoeg dus voor ontmoeting, verbinding en optimaal 

woonplezier tussen de toekomstige bewoners. Inhoud: 394 m3 (Linnen), 436 m3 (Zijde), 

478 m3 (Jute). Wonen tegen een netto hypotheeklast vanaf c.a. € 685,-* m/mnd
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Bolwerk
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Het Hooghuis

* Dit bedrag is indicatief

NOG ENKELE WONINGEN 

TE KOOP
VANAF € 215.000,- V.O.N.

V E R W A C H T E  S T A R T  B O U W  Q 1  2 0 1 7



Daniel Eyndhoutgaarde 15, 5671 CM NUENEN
Op een absolute toplocatie in de ‘Papenvoort’ gelegen vrijstaand woonhuis met royale oprit met carport voor twee auto’s, 

vier slaapkamers en twee badkamers. Fraai gesitueerd aan een pleintje met veel groen en nabij natuur, centrum en 

uitvalswegen. Fraaie achtertuin met volop zon en privacy. 

Absoluuer een bezichtiging waard!

• Type woning:   Villa

• Bouwjaar:   ca. 1970

• Woonoppervlakte:  230 m²

• Perceeloppervlakte:  859 m²

• Aantal kamers:   6

• Aantal slaapkamers: 5

• Garage  Carport

€ 645.000,- k.k.

Kruisakker 7, NUENEN
Riant vrijstaand landhuis met ruime vrijstaande garage 

met daarin apart gastenverblijf.

• Bouwjaar 1996 

• Inhoud ca. 890 m3 

• Perceel 1.200 m2

€ 495.000,- k.k.

Lambertushof 87, Geldrop
Aan een rustig, groen woonerf gelegen ruime 

tussenwoning met berging.

• Bouwjaar 1979 

• Inhoud ca. 375 m3 

• Perceel 154 m2

€ 209.000,- k.k.

Mierloseweg 71, GELDROP
Centraal gelegen, halfvrijstaand woonhuis met garage, 

hobbyruimte en voormalige winkel.

• Bouwjaar 1953

• Inhoud ca. 575 m3 

• Perceel 303 m2

€ 239.000,- k.k.

Rietgorshof 6, NUENEN
Verrassend ruime tussenwoning met uitbouw en moderne 

badkamer. Perfecte gezinswoning.

• Bouwjaar 1971 

• Inhoud ca. 430 m3 

• Perceel 162 m2

€ 259.000,- k.k.

Parkstraat 21, NUENEN
Karakteristiek halfvrijstaande woning met apart 

bedrijfsruimte in hartje Nuenen gelegen.

• Bouwjaar 1913 

• Inhoud ca. 415 m3 

• Perceel 935 m2

€ 549.000,- k.k.

Wederikdreef 5, NUENEN
In frisse tinten modern afgewerkt herenhuis met inpandige 

garage, overkapping en zonneterras.

• Bouwjaar 1973 

• Inhoud ca. 468 m3 

• Perceel 222 m2

€ 275.000,- k.k.

Bakelseweg 4, AARLE-RIXTEL
Vrijstaande woonboerderij met diverse bijgebouwen met 

volop mogelijkheden.

• Inhoud ca. 1.000 m3 

• Perceel 5.000 m2

€ 400.000,- k.k.

Voortje ong, MIERLO
Prachtig gelegen bouwkavel, incl. bouw-vergunning, voor 

bouw van een fraai landhuis met groot multifunctioneel 

bijgebouw.

 

• Perceel 2.000 m2

€ 325.000,- k.k.



Schout d’Anverslaan 1, 5673 RJ NUENEN
Op royaal hoekperceel van 565 m² gelegen, comfortabel en volop ruimte biedende vrijstaande woning met volop 

leefruimte op de begane grond, een inpandig bereikbare garage en 3 slaapkamers. De woning is gelegen in een 

verkeersarm straatje in de populaire en ruim opgezette woonomgeving van Nuenen-Oost.

€ 495.000,- k.k.

de Geelgors 6, 5738 BN MARIAHOUT
In nieuwbouwwijk gelegen ruime, vrijstaande villa met multifunctionele garage, gesitueerd aan de rand van het 

buitengebied met uitzicht over weilanden en landerijen. Gelegen op een perceel van 1.676 m². Bouwjaar:2006. Fraai 

gelegen aan de rand van het buitengebied met uitzicht over weilanden en landerijen. Gunstig gelegen ten opzichte van 

uitvalswegen, op 20 minuten afstand van Eindhoven en op 10 minuten afstand van de snelwegen A58 en A2. Tevens 

gesitueerd nabij bosgebied met wandel- en ruiterpaden..

€ 895.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.

 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

Schepen Smitslaan 9, NUENEN
Uitgebouwd, halfvrijstaand woonhuis met veel lichtinval en 

optimale verbinding met tuin.

• Bouwjaar 1993 

• Inhoud ca. 470 m3 

• Perceel 218 m2

€ 350.000,- k.k.

Vincent van Goghstraat 5b, 
NUENEN
Sfeervol, instapklaar 3-kamer appartement (type 

maisonnette) in centrum van Nuenen.

• Bouwjaar 1987 

• Inhoud ca. 220 m3 

• Woonopp. 80 m2

€ 189.000,- k.k.

Schietbergen 34, NUENEN
Prima onderhouden, instapklaar 2-kamer appartement van 

een kleinschalig complex.

• Bouwjaar 1981 

• Inhoud ca. 150 m3 

• Woonopp. ca. 55 m2

€ 129.000,- k.k.

Voirt 30, NUENEN
Grondig verbouwde en uitgebouwde half-vrijstaande 

woning met inpandige berging.

• Bouwjaar 1964 

• Inhoud ca. 520 m3 

• Perceel 283 m2

€ 399.000,- k.k.

van Erpstraat 1, GELDROP
Uitgebouwde tweekapper met vrijstaande garage en 4 

volwaardige slaapkamers.

• Bouwjaar 1948 

• Inhoud ca. 420 m3 

• Perceel 250 m2

€ 259.000,- k.k.

Kromme Steenweg 15, 
HELMOND
Bijzonder fraai monumentaal herenhuis vol met 

authentieke elementen nabij het centrum.

• Inhoud ca. 844 m3 

• Perceel 258 m2

€ 450.000,- k.k.

Den Binnen 5, NUENEN
Ruim opgezet en geheel geronveerd vrijstaand woonhuis 

met garage en grote berging.

• Bouwjaar 1978 

• Inhoud ca. 680 m3 

• Perceel 851 m2

€ 475.000,- k.k.

Nico Eekmanlaan 5, NUENEN
Unieke villa met mooie ruimtes en prachtig aangelegde 

tuin op het Zuidwesten.

• Bouwjaar 1988 

• Inhoud ca. 900 m3 

• Perceel 984 m2

€ 795.000,- k.k.



MOOIE STARTERSWONINGEN 
MET RUIME TUIN 

De Beekse Akkers krijgt een fraai, 
nieuw gezicht. Zo verrijzen er 16 
hoek- en tussenwoningen in de stoere 
architectuur van Delftse School. 

De bouwtijd van deze woningen is slechts zes 
maanden. Dat maakt wonen in Donk16 ideaal voor 
starters die niet kunnen wachten om te verhuizen 
naar hun eigen woonplekje in het groen!

De woningen liggen aan het Merensteinplein. Elke 
woning heeft een ruime tuin met berging. 
De eerste verdieping heeft in basis drie slaap-
kamers met een vaste trap naar de zolder. De 
zolder is geheel naar eigen wens in te richten, als 
hobby- of als extra slaapkamer.

• slechts 6 maanden bouwtijd

•  direct aan het groene Merensteinplein

•  perceel tot 210 m2

• woonoppervlakte 103 m2

VOOR MEER INFO : DONK16.NL 
FACEBOOK.COM/WONENINDONK16

• 3 slaapkamers (4 optioneel)

• achtertuin met gunstige zonligging

•  energielabel A én zonnepanelen op het dak

• wonen vanaf € 182.500,- v.o.n.

NIEUW IN 

VERKOOP

UNIEKE WOONKANS IN BEEK EN DONK

Donk16 heeft het!



15 Ruime villa’s in het park

Van Santvoort Makelaars

Berg 2 - 4

5671 CC Nuenen

040-2692 530

www.parkvilla-dewetering.nl

Vanaf 
€ 295.000,– 

v.o.n.

Verkoop en informatie
Adriaan van den Heuvel 

Makelaars en adviseurs

Hoofdstraat 155

5706 AL Helmond

0492-661 884

 Wonen in het Weteringspark

 Aan het water van de Luchensche Wetering

 Plek in het groen met vele voorzieningen 

dichtbij

 Ruime villa’s met unieke uitstraling

 Grote tuin rondom

 Begane grond met ruime woonkeuken 

en –kamer

 3 Slaapkamers en luxe badkamer op 

de verdieping

 Vele optie- en uitbreidingsmogelijkheden

 450 m³ en percelen tot wel 408 m²

 Badkamer en slaapkamer zijn 
mogelijk op de begane grond 

BINNENKORT     start bouw



Hendrik Veenemanstraat 55, 5691 BA SON EN 
BREUGEL
Luxueuze en zeer hoogwaardig afgewerkte vrijstaande villa, gebouwd volgens de 16e -eeuwse Engelse Tudor-dynastie: 

romantisch en statig. Onder architectuur van Van Santvoort Architecten. Het object heeft vier volwaardige verdiepingen 

met aangename ruimtes die de weelde en comfort geven die bij de villa passen. Er zijn uitstekende isolatievoorzieningen 

(geluid en warmte) en beveiligingssystemen aanwezig. Gesitueerd in een kleinschalige en rustige villawijk aan de ‘Sonse 

Bergen’, nabij de sfeervolle dorpskern van SON EN BREUGEL en aan de rand van een bosgebied. 

• Type woning:   Villa

• Bouwjaar:   ca. 2008

• Woonoppervlakte:  872 m²

• Perceeloppervlakte:  1.815 m²

• Aantal kamers:   13

• Aantal slaapkamers: 6

• Garage  Inpandig parkeerplaats
€ 2.250.000,- k.k.

Zuiderklamp 91, 5672 HB NUENEN
Op prachtige locatie in villawijk gelegen vrijstaand landhuis met een perceel van maar liefst 1.459 m²! De woning is 

sfeervol en comfortabel en o.a. voorzien van 4 slaapkamers. De mooie tuin is onder zeer fraai architectuur van Stoop tuinen 

aangelegd en op het zuidwesten gesitueerd. In de achtertuin is een houten relaxruimte gesitueerd.

€ 695.000,- k.k.

Wastronahof 7, 5673 KC NUENEN
Dit jonge herenhuis is op een prachtige hoek met vrij uitzicht gesitueerd en biedt met  haar woon- en tuinkamer, 5 

slaapkamers en op beide verdiepingen een badkamer een optimaal woongenot met veel rust en privacy. Een inpandige 

garage en fraaie tuin op zuidoosten maken het plaatje compleet. Gelegen in de jonge, ‘witte’ woonwijk Boschhoeve, aan de 

rand van Nuenen.

€ 619.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.

 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl



Ouverturelaan 18, 
BEEK EN DONK
Luxe vrijstaand woonhuis met inpandige garage, berging 

en carport.

• Bouwjaar 2000 

• Inhoud ca. 590 m3 

• Perceel 433 m2

Hendrikstraat 4, NUENEN
Luxe afgewerkt vrijstaand herenhuis met o.a. inpandige 

garage en vijf slaapkamers.

• Bouwjaar 2010

• Inhoud ca. 713 m3 

• Perceel 211 m2

Opwettenseweg 111, NUENEN
Karakteristieke halfvrijstaande woning met grote 

multifunctionele ruimte.

• Bouwjaar 1935 

• Inhoud ca. 300 m3 

• Perceel 883 m2

Wethouder Jeuckenstraat 1, 
Geldrop
Jonge, instapklare bungalow met inpandige en externe 

berging.

• Bouwjaar 2007 

• Inhoud ca. 360 m3 

• Perceel 216 m2

Prinsenhof 2, LIESHOUT
Aan zeer fraai hofje gelegen semi-bungalow met slaap- en 

badkamer op begane grond.

• Bouwjaar 2005

• Inhoud ca. 530 m3 

• Perceel 197 m2

Dovenslaan 1, NUENEN
Sfeervolle en instpklare tweekapper met inpandige garage 

en 4 slaapkamers.

• Bouwjaar 1991 

• Inhoud ca. 450 m3 

• Perceel 251 m2

Berg 15C, NUENEN
In het eigentijds gebouwde complex ‘t Oog gelegen 

maisonnette met 2 buitenruimtes.

• Bouwjaar 208

• Inhoud ca. 440 m3 

• Woonopp. ca. 116 m2

van Hovengaarde 23, NUENEN
In de wijk ‘Beekstraatse Velden’ gelegen twee-onder-één-

kapwoning.

• Bouwjaar 1989 

• Inhoud ca. 365 m3 

• Perceel 270 m2

Laar 19, NUENEN
Aan de rand van Gerwen gelegen, vrijwel nieuw vrijstaand 

woonhuis met vrijstaande garage.

• Bouwjaar 2010

• Inhoud ca. 630 m3 

• Perceel 1.235 m2

Vincent van Goghstraat 26, 
NUENEN
In het centrum gelegen maisonnette met groot dakterras 

en overdekte loggia.

• Bouwjaar1980 

• Inhoud ca. 290 m3 

• Woonopp. ca. 104 m2

Schout Diercxlaan 20, NUENEN
HRuime, instapklare 2-onder-één-kapwoning met 

authentieke uitstraling.

• Bouwjaar 1993 

• Inhoud ca. 480 m3 

• Perceel 283 m2

Willem Barentszweg 63, 
GELDROP
Instapklare, uitgebouwde tussnwoning met vier 

slaapkamers en berging,

• Bouwjaar 1987

• Inhoud ca. 380 m3 

• Perceel 153 m2

Wakkershof 8, NUENEN
Een ruime uitgebouwde, vrijstaand-geschakelde woning 

met inpandige berging.

• Bouwjaar 1992 

• Inhoud ca. 575 m3 

• Perceel 309 m2

Zuiderklamp 40, NUENEN
Sfeervol, zeer comfotabel, vrijstaand landhuis met prachtig 

aangelegde tuin.

• Bouwjaar 1976

• Inhoud ca. 850 m3 

• Perceel 883 m2

Herendijk 14, LIESHOUT
In het buitengebied gelegen vrijstaand woonhuis met 

mogelijkheid mantelzorg of kantoor.

• Inhoud ca. 530 m3 

• Perceel 4.700 m2

De Zeis 10, LIESHOUT
Instapklare tweekapper met inpandige, multifunctioneel te 

gebruiken garage.

• Bouwjaar 1991

• Inhoud ca. 400 m3 

• Perceel 288 m2
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BEST VERKOPEND MAKELAAR ZUIDOOST-BRABANT 
2013, 2014, 2015 



makelaars

UW HUIS VERKOPEN?
UW VOORGANGERS GEVEN 

ONS MAKELAAR EEN 

8,7

Deurne
Lagekerk 13

5751 KG Deurne

T +31 (0)493 32 2111

info@deurne.vansantvoort.nl

Eersel
Nieuwstraat 62

5521 CD Eersel

T +31 (0)497 51 3393

info@eersel.vansantvoort.nl

Eindhoven
Edenstraat 1

5611 JM Eindhoven

T +31 (0)40 269 2530

info@eindhoven.vansantvoort.nl

Helmond
Paterslaan 2a

5701 NZ Helmond

T +31 (0)492 52 5552

info@helmond.vansantvoort.nl

Nuenen
Berg 2 - 4

5671 CC Nuenen

T +31 (0)40 283 3708

info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

WAAROM KIEZEN VOOR VAN SANTVOORT MAKELAARS?
Waarin wij ons onderscheiden? Wij hebben onze succesfactoren voor u op een rijtje gezet:

Topranking op Funda
Door de nieuwste presentatietechnieken, zoals heldere (360°) beelden, (2D | 3D) plattegronden, video animatie 
en een brochure garanderen wij dat uw woning een toppositie op Funda krijgt.

Verkoopplan op maat
Met meer dan 40 marketingactiviteiten heeft u voldoende munitie om uw woning onderscheidend te promoten.

Bereikbaar
Wij zijn 6 dagen per week persoonlijk bereikbaar via mail en telefoon! Klantenintranet 24/7

Potentiële kopers
Wij hebben een groot, actueel zoekersbestand met veel kandidaat-kopers.

Grootste makelaarskantoren
Wij behoren tot de top van de Nederlandse Makelaardij. Veel klanten stelden de afgelopen 40 jaar vertrouwen 
in onze dienstverlening en daar zijn we trots op. (bron: onderzoek Bangma & Bosma Bedrijfsadvies).

Complete Facebookactie
Een compleet verzorgde Facebookcampagne om de woning te promoten.

Trots
Wij zijn trots op onze klanten en zij ook op ons want we krijgen een goed cijfer.

8,7

GRATIS WAARDEBEPALING, OF CONTACT MET ONS?
Wij zijn 6 dagen per week persoonlijk bereikbaar via mail en telefoon! Of 24/7 via onze website. 





fijne feestdagen 
toe!

9 6 3
3 1 9 5 2

8 5 4
8 9

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

1 7 8

8 4 6
5 1

7 2 3
8 2 1 9
1 8 6 3

6 3 1 5
3 2 7

3 2
2 1 5 3

9 5
6 1

1 7 3 2 4
7 2 1

5 7
3 5 8 6

5 4 3
2 4 3 5 8

Sudoku eenvoudig Sudoku gemiddeld Sudoku moeilijk

KBO Nuenen

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: +31 (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

Accountants & Adviseurs
Vincent van Goghstraat 261  •  5671 DT  Nuenen   •  Tel: 040 - 2555220

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

19
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Maandag gesloten      Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur      Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Veel geluk 
in 2017!

Van Hoogstraten
Wonen

Parkstraat 22

Een goed, 
cultureel 

nieuw  jaar!

Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen 
www.restaurant-elpida.nl

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
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Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer 
het gekleurde woord te vinden.
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Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. 
Probeer het gekleurde woord te vinden.

telwoord

her-
kauwer

beroep

vragend
vnw.

ontharen hand-
werken

een
zekere

lo�ied

naarling

uiting van
verdriet

al

raam-
scherm

doorn

vacci-
neren

en derge-
lijke

Euro-
peaan

onzin
evenaar

soort
gebak

verheven
stand

man van
adel

vaartuig

ieder

grond-
soort

tenger
gebouwd

woon-
schip opening

moedig

schroom

uit-
gestrekt
gouden
tientje

land in
Afrika

Engelse
titel

opplak-
briefje



Rond de Linde  Nr. 51 Donderdag 22 december  2016

Foto's uit de oude doos
Oude kerstkiekjes, daar was Rond de Linde 
naar op zoek. Foto’s gemaakt van kerstmis in 
de jaren ‘50, ’60, ’70 en ’80. Van de nachtmis. 
Oude kersttaferelen met de hele familie. 
Toen het interieur nog veel bruine en gele 
tinten had. En schrootjes tegen de muren. 
De foto’s nog een beetje wazig. Toen ieder-
een nog een kerststal had staan met aan 
elkaar gelijmde herders en koningen. En er 
voor de raam een rode of witte kerstster 
hing. Toen kerstballen nog verschillende 
kleuren hadden en er zilveren slingers en 
vogeltjes in de boom hingen. Misschien 
zelfs een witte Kerst? U hebt massaal inge-
stuurd, waarvoor onze hartelijke dank. Een 
selectie van uw inzendingen is geplaatst.

Hetty van de Donk met haar vader en moeder in 1959

Hein en Hannie Crooijmans, 

Kerstmis 1970

Nannie van den Eijnden, 1965

LAVFotografie

LAVFotografie

Frank van Welie, 17 december 1993, de geboorte van Luuk

Familie Coolen, 1977

Jacintha verhagen, 

Apeldoorn 1949

Frank van Welie Fotografie

Frank van Welie Fotografie

Frank van Welie Fotografie
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Geweldig concert Elvis at the Chapel
Door Gerrit van Ginkel

Wat een voorecht hadden de Nuenenaren die kaartjes hadden weten te be-
machtigen voor een van de optredens afgelopen weekend in de Heilige Cle-
menskerk. Het concert ‘Elvis at the chapel’ was een show waar nog lang over 
gepraat zal worden. We kennen allemaal Mark Elbers die regelmatig zijn op-
tredens doet in de Nuenense kroegen en bij allerlei activiteiten.

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

2punt0 
Maar wat de Nuenense zanger afgelo-
pen weekend liet horen tijdens zijn con-
cert met een perfect afgestemd orkest 
van 40 personen, een ondersteunende 
vocalgroep en een perfect afgestelde ge-
luidinstallatie, was fenomenaal. 
De hele entourage was trouwens erg 
professioneel met een geweldige licht-
show en een ontvangst door dames ge-
kleed in dezelfde outfit (partners van 
de muzikanten van de Klippeleaters). 
Ook namen diverse leden van deze 
Nuenense band een belangrijk deel 
van het orkest voor hun rekening.
Het repertoire van Mark Elbers stond 
er borg voor dat niemand zich ook 
maar een moment verveelde. Tijdens 
het ruim 2 uren durend optreden wer-
den gevoelige ballads afgewisseld met 
overbekende evergreens van Elvis en 
wat later in het concert met enkele ste-

vige rock nummers, zoals Blue Suede 
Shoes. Een goede keus was het om tij-
dens deze rocknummers de leden van 
een dansschool de dans te laten ver-
zorgen in kleding van die 70er jaren. zij 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Slordig
Door Elwien Bibbe

Ik zoek mijn phone in mijn golftas, maar hij zit er niet meer in. Toch zoek ik door. 
Tegen beter weten in bevoel ik nog een keer alle vakjes, en dat zijn er heel wat, 
want golftassen beschikken in het algemeen over veel verschillende vakjes, grote 
en kleine en vooral ook diepe. En dat houdt de spanning er bij het zoeken goed in, 
want in die diepe moet je graven. Dus duurt het altijd even voordat je zeker weet 
of je iets kwijt of vergeten bent. Aan de andere kant houd je bij het graven ook 
hoop!
Maar weg is ie, dat is zeker. Mijn mobiel ligt ergens op de baan in het natte gras of 
nog erger tussen de bladeren. De tas is een paar keer omgevallen en niet alle rit-
sen zaten dicht. Stom, stom, stom...
Een paar minuten later begin ik aan een tweede zoekactie en loop ik met de mo-
biel van iemand anders in mijn eentje al bellend over de fairway van 6. En die van 
5 en 4. Nog even en het is echt donker. Op 3 had ik hem nog, dat weet ik zeker. Ik 
herinner me het plingetje. Ik bel en loop, speur en luister. Nu is mijn geheugen 
nog fris en weet ik nog waar ik gelopen heb. De ultieme Alzheimer test. Maar ik 
hoor niets.
Het vredige gesuis van de Eindhovenseweg neemt allengs toe, en daarmee de 
kans op het vinden van mijn phone af. En zo dringt de nutteloosheid van de zoek-
actie zich op. En begin ik te dromen van een nieuwe iPhone, een 6 een 7, met een 
kwalitatief weer betere camera, meer internet... is er al een 8? Ik heb geen idee. 
Soms moet je gewoon iets kwijt raken, voordat je overgaat tot een nieuwe aan-
schaf... en daar word ik dan weer blij van.
Ik loop langs het water van de fairway van 3. Hier heb ik een bal succesvol uit de 
waterhindernis geslagen, dat weet ik nog. Weer een punt erbij op de Alzheimer-
test. En net op het moment dat ik mij neerleg bij mijn verlies, hoor ik mijn phone. 
Gelukkig heb ik ooit voor een wit en niet voor een zwart valhoesje gekozen en zie 
ik hem snel liggen. Hij ligt op zijn buik, een metertje van de waterkant op een 
flauw hellinkje. En als ik hem oppak en omdraai, zie ik op het schermpje dat ik 14 
onbeantwoorde telefoontjes heb........

Foto door Alexander van der Dussen, AWLD Fotografie (op zijn facebookpagina zijn meer-
dere foto’s te zien)

dansten in de paden van de zijbeuken.
Pastoor Hans Vossenaar keek geamu-
seerd toe en was zichtbaar verrast met 
zijn volle kerk.

En Mark? Mark was blij en vol compli-
menten over zijn begeleiding en orkest. 
Hij zong de sterren van de hemel en 
lijkt klaar, gelet op zijn ontwikkeling de 
laatste jaren, voor een volgende stap. Of 
zoals een van de organisatoren Henrico 
van den Boomen het zei na afloop: “Het 
is ons geweldig bevallen en het smaakt 
zeker naar meer. Natuurlijk hopen wij 
dat dit voor Mark Elbers een aanzet zal 
zijn voor een landelijke doorbraak”.

Word lid         
van Dwèrsklippels
Door lid te worden van De Dwèrsklippels in Nuenen blijf je op de hoogte van 
alle evenementen. Daarnaast krijg je een leuk presentje. Mail vandaag nog 
naar secretaris.dwersklippels@upcmail.nl. Lees verder wat lidmaatschap 
voor leuke voordelen biedt.

Opvallend bord onder een 
appelboom….
In Gerwen staat een opvallend bord onder een appelboom. De familie Enge-
len-Stoop runt er een Bed & Breakfast, maar daar slaat dat grote bord niet op. 
Het is een carnavaleske aanduiding van de woonstede van de prins en prinses 
aan de Lieshoutseweg 4a. Zij gaan in NarreGat (Gerwen dus) de Dolle Dagen 
van Carnaval leiden. Producent van het bord: cv De Narre-kappen.

De prins&prinses worden bijgestaan door een hofdame. Prins VinZZ is als Vin-
cent Engelen als LappeGatter geboren in 1976. Hij heeft gewoond in Dwèrsklip-
pelland, LampeGat en Ganzendonck en is uiteindelijk neergestreken in Narre-
Gat. Zijn prinses GlitZZ is als Kitty Stoop in 1978 geboren in Gerwen. Hofdame 
GlamZZ is buurvrouw Erika van Zeeland - van der Maat, een doorgewinterde 
carnavalsvierder met als geboortejaar 1963. Prins VinZZ is al 11! jaar getrouwd 
met zijn prinses en ze hebben drie kinderen: dansmarieke Josephine, zoon Hugo 
en dochter Lonneke. Prins VinZZ werkt in de bouw als ZZP-deurenhanger, van-
daar als motto voor komende carnaval: We lopen d’n deur plat in NarreGat!

 

Bonte avond   
CV de Wetters
1e Bonte avond: 21 januari 2017
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

2e Bonte avond: 24 februari 2017
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Kaartjes zijn 12 euro per stuk, verkrijg-
baar bij Rianne Verhoeven in Neder-
wetten, tel: 06-13700648 en in de kan-
tine van RKVV Nederwetten.

Foto Cees van Keulen

Welke vormen lidmaatschap be-
staan er?

Jong Klippelke
Dit lidmaatschap kost € 5,55 p.p. per 
jaar. Een Jong Klippelke is al vóór de 
geboorte gek van carnaval in Dwèrs-
klippelgat. Een Jong Klippelke is jon-
ger dan 18 jaar.

Groot Klippelke
Dit lidmaatschap kost € 11,11 p.p. per 
jaar. Zij zijn niets liever dan in Dwèrs-
klippelgat.
Een Groot Klippelke is minimaal 18 en 
nog geen 66 jaar

Senior Klippelke
Dit lidmaatschap kost € 5,55 p.p. per 
jaar. Zij willen al jaren niets missen in 
Dwèrsklippelgat.
Een Senior Klippelke is 66 jaar of min-
der jong

Dwèrse Vriend
Dit lidmaatschap kost € 55,55 p.p. per 
jaar. Deze feestneuzen dragen Dwèrs-
klippelgat een warm hart toe en beho-
ren tot een warme Dwèrse Vriendclub.
Een Dwèrse Vriend is 18 jaar of minder 
jong

Dwèrse Hértog
Dit lidmaatschap kost € 111,11 p.p. per 
jaar. Deze Dwèrsklippelgatters beho-
ren tot het Rijk der Hértogen. Omdat 
ze een flinke duit in het zakje doen, 
krijgen ze gratis toegang tot een aantal 
evenementen van De Dwèrsklippels.
Een Dwèrse Hertog is 18 jaar of ouder

Mail ons op secretaris.dwersklippels@
upcmail.nl welk lidmaatschap je graag 
zou wensen. Zoals je kunt lezen, biedt 
een lidmaatschap vele leuke voordelen.

Pronkzittingen
De kaartverkoop is gestart, zoals vori-
ge week in de krant te lezen viel. De 
Pronkzitting is zelfs op 1 van de 4 
avonden al uitverkocht, dus wees er 
snel bij als je hier van wilt genieten. 
Leuk om te melden is, dat de organisa-
tie een beter deelnemersveld heeft we-
ten te strikken dan ooit tevoren. Im-
mers, tonpraters Andy Marcelissen en 
Rob Schepers behoren tot de beteren 
die Brabant rijk is. De data zijn 10, 11, 
17 & 18 februari. Voor een hilarische 
avond vol entertainment (meerdere 

tonpraters, dans, muziek en theater). 
Een avondvullend programma in de 
theaterzaal van Het Klooster Nuenen 
vanaf 20.00. Aansluitend een afterpar-
ty op het Rabobank-
plein. Kaarten zijn te 
koop voor beneden 
(Rang 1) aan lange ta-
fels voor €12,50 en op 
het balkon (Rang 2) 
voor slechts €5,- 

KBO Lieshout   
rond de    
jaarwisseling
Feestelijke KBO Kerstkienavond
Op vrijdag 23 december bent u van 
harte welkom op de feestelijke Kerst-
kienavond. Deze avond zijn er rijkelijk 
gevulde kerstpakketten te winnen. 
Voor iedere deelnemer is er een aar-
dige kerstattentie. In de loterij van de-
ze avond zijn de prijzen ook in kerst-
sfeer. De zaal in het Dorpshuis is open 
om 19.00 uur en het kienen begint om 
20.00 uur. 

Nieuwjaarsinloop
Op dinsdag 3 januari houden we onze 
jaarlijkse Nieuwjaars Inloop. Deze 
feestelijke Nieuwjaars Inloop begint 
om 10 uur en duurt tot 12 uur. Hef sa-
men met anderen het glas op het 
nieuwe jaar! Tijdens deze feestelijke 
Inloop wordt ook de KBO Lieshout 
Vrijwilliger van het jaar 2016 bekend 
gemaakt. Alle leden zijn van harte 
welkom.
 
KBO Beweegtuin 
Samen het nieuwe jaar in bewegen. 
Dat kan op dinsdagmorgen 3 januari 
van 10 uur tot 11 uur in de KBO Be-
weegtuin bij Franciscushof. U hoeft 
zich niet vooraf aan te melden. Zoals 
elke dinsdagmorgen is er deskundige 
leiding voor u aanwezig. Na afloop is 
er deze keer gratis koffie of thee in 
Franciscushof. Iedereen is welkom: 
het is úw Beweegtuin!

Carnavals 50+ Bonte Middag 
De grote Carnavals 50+ Bonte mid-
dag is op zondag 15 januari in Zaal De 
Koekoek. De zaal is open om 13.00 
uur en de Bonte Middag begint om 
14.11 uur. Diverse artiesten en ton-
praoters treden voor u op, de nieuwe 
Prins Berry d’n Urste en zijn adjudant 
Bart zijn er bij met hun gevolg en na-
tuurlijk ontbreken de Dansmariekes 
niet. Kaartverkoop start vanaf 6 de-
cember bij de Inloop en bij Top1 
Toys, Dorpsstraat 47. Prijs van de 
kaartjes: € 6,-.

Seniorenvereniging KBO Lieshout 
wenst u prettige feestdagen en een ge-
zond en gelukkig 2017.

Uw KERSTPAKKET 
zelf niet nodig?

Bel even met tel. 
06-23848755

De VOEDSELBANK is 
er blij mee!
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Nuenenaren actief    
buiten de dorpsgrenzen
Afgelopen zondag, al winkelend in het winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg, 
was Nuenen goed vertegenwoordigd. Het winkelcentrum ondergaat een grote 
verbouwing en Ban Bouw uit Nuenen mag deze verbouwing realiseren. Ook de 
Kerstman, waarmee het winkelende publiek die dag op de foto mocht, is een Nue-
nenaar: Michael van Mourik van restaurant De Zonnewende aan Het Park. Mi-
chael had geregeld dat de Gerwense blaaskapel Tsjonge Jonge het publiek kon 
verwennen met de mooiste kerstliederen. Dan nog als ‘kers op de appelmoes’…..
de stoel waar de Kerstman op kon zitten om even te pauzeren is gemaakt door 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats….. uiteraard ook uit Nuenen.

Snoeihout ligt nu al vanaf woensdag 14 
dec. voor het huis op Biezenstuck 5 Nuenen.
Door de Gemeente gesnoeid maar oprui-
men mooi NIET.
Het ligt hier mooi voor het huis ook het hele 
weekend!!
Gemeente gebeld maar we moeten maar 
geduld hebben en dat was het.
Ook geen Boas te zien en zou dit ook blijven 
liggen voor de deur van onze Burgemeester 
of onze wethouders.

Familie Braet, Biezenstuck 5, Nuenen.

Natuurlijk in de Gemeente    
geen ‘centrumbelasting’
De gemeente heeft het druk genoeg om haar eigen taken te kunnen uitvoeren.
De kosten van inning van de belasting mogen niet bij de burgerij terecht komen.
De gemeente kan niet afdwingen dat een zakenman in het centrum de vrijwillige bijdrage 
betaalt.
Wie bepaalt welke zakenman zou moeten bijdragen en wat is precies het centrum.
Onduidelijk is wat de zakelijke basis van de hoogte van de belasting moet zijn, omzet, 
winstmarge, perceelgrootte?
De zakenlieden moeten toch mans genoeg zijn om hun met ‘geringe’ meerderheid geno-
men besluit zelf tot uitvoer te brengen.
Dus zakenlieden richt maar een clubje op en vraag een contributie even hoog als de voor-
gestelde belasting. Of komen er dan onvoldoende leden? Dat zou bewijzen dat er toch 
onvoldoende animo is.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

In Rond de Linde van 15 december nodigde het IVN Raads- en Commissieleden uit voor 
een fietstocht door een Nuenens stiltegebied. Het IVN stelt dat de Belangenvereniging 
Nuenen Groen (BVNG) met het plan is gekomen om een autoweg door het gebied tussen 
Gerwen en Helmond aan te leggen. Dit is niet juist: het College van B&W heeft bij de Raads-
behandeling van het zgn. regionale Bereikbaarheidsakkoord in oktober jl. een dergelijke 
verbinding als mogelijke optie gesuggereerd.
In hetzelfde stukje wordt de BVNG afgeschilderd als zou ze Nuenen geen warm en groen 
hart toewensen. Het tegendeel is waar. De BVNG, opgericht door een aantal initiatiefne-
mers uit Nuenen Zuid, maakt zich wel degelijk zorgen om de leefbaarheid van heel Nuenen.
De Raad heeft in oktober 2016 ingestemd met dat Bereikbaarheidsakkoord. Dit akkoord 
bevat een reeks van regionale maatregelen, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor 
geheel Nuenen. Volgens de huidige prognoses van de gemeente Nuenen (rapport HasKo-
ning medio 2016) is de komende jaren een verkeerstoename te verwachten van/naar Laar-
beek met 20% en van/naar de A270 met 40%! Een belangrijk deel van deze toename moet 
over de Smits van Oijenlaan/Europalaan, met alle nadelige gevolgen van dien voor ge-
luidsoverlast, verkeersveiligheid en fijnstof voor geheel Nuenen. En de Smits van Oijenlaan 
en de A270 hebben nu al de hoogste fijnstofconcentraties van de gemeente en de regio!
De BVNG meent dat Nuenen niet het afvalputje van de regio dient te worden door zoveel 
mogelijk te voorkomen dat deze toenemende verkeersstromen door onze groene wijken en 
straten worden geperst. Een integrale oplossing is vereist, een die over gemeentegrenzen 
heen gaat in afstemming met de regionale partners van het Bereikbaarheidsakkoord. Dit 
vereist bovendien het maken van weloverwogen en soms moeilijk keuzes. Hierbij zullen het 
College en de Raad zich sterk moeten maken voor de belangen van geheel Nuenen. Hierin 
dienen alle alternatieven en varianten onderzocht, afgewogen en getoetst te worden op 
nut en noodzaak. Om op voorhand reeds alternatieven uit te sluiten welke mogelijke ge-
heel Nuenen een betere leefomgeving bieden, getuigt van kortzichtigheid. 
Ontspanning, rust en gezonde lucht in stiltegebieden is ook voor de BVNG heel belangrijk, 
echter dat geldt tevens voor ons dorp, onze wijken en onze straten. Daarvoor maakt de Be-
langenvereniging Nuenen Groen zich sterk en daarover gaan we graag de discussie aan!

Ron Timmermans, Belangenvereniging Nuenen Groen

Snoeiafval in Biezenstuck

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 brievenDe LEV Groep aan het woord

Een kijkje in de keuken    
bij Maatschappelijk Werk
Door Nannie van den Eijnden

Eerder dit jaar vertelde het team Jongerenwerk (Björn Pinsel, David Koppe 
en Esther Willemse) wie ze zijn en wat ze doen. Afgelopen zomer stelde Bau-
ke Lamers zich aan u voor als de nieuwe sociaal raadsman. Nu vertelt Joost 
Douwes over zijn werk. De LEV Groep laat u zien waar ze voor staat (leven en 
verbinden) en wat ze voor u kan betekenen als u het zelf even niet meer 
weet, de deur staat open!

Joost Douwes, maatschappelijk werker

Deze week staat maatschappelijk werk 
helemaal in het teken van kerst. Op 
woensdagmiddag houdt LEV Groep 
Nuenen samen met de ruim 150 vrij-
willigers die hen ondersteunen de jaar-
lijkse kerstviering om ze te bedanken 
voor hun geweldige inzet. 

Ook worden er 300 kerstpakketten uit-
gedeeld aan mensen die hier vanwege 
hun persoonlijke situatie voor in aan-
merking komen. Dit jaarlijks initiatief 
wordt georganiseerd door de parochie 
in samenwerking met maatschappelijk 
werk en vele vrijwilligers. Er zijn twee 
soorten kerstpakketten; een tasje “Met 
aandacht” (diverse lekkernijen en een 
kerstwens, met echte aandacht gege-
ven) en een financieel kerstpakket voor 
alleenstaanden en gezinnen. “We doen 
dit om deze mensen iets extra’s te geven, 
zodat het voor hen ook het feest van van 
het licht is” vertelt Klara Jansen, ze zet 
zich al jaren in voor deze speciale actie. 
“Heel verrassend zijn de spontane acties 
van inwoners” valt Joost op. “Elk jaar 
komt een man 100 euro brengen en er is 
ook altijd wel iemand die een kerstpak-
ket komt bezorgen.”

Joost heeft in de jeugdhulpverlening 
en crisisopvang in Gelderland, Deurne 
en Helmond gewerkt en is nu 15 jaar 
met veel plezier in Nuenen werkzaam. 
Zijn diploma heeft hij pas op latere 
leeftijd gehaald, eerst op MBO- en 
daarna op HBO-niveau, naast een full-
time baan. Hij houdt ervan om samen 
te werken. “De mensen kennen me en 
ze bellen mij, dat vind ik een teken van 
vertrouwen.” 

Samen werken aan gezonde zorg
De samenwerking is bijzonder goed, 
vooral met de externe partners, zoals ge-
meente, politie, huisartsen, parochies en 
verenigingen. In een wekelijks overleg 
ontmoeten alle professionals elkaar en 
bespreken ze wat er speelt. “De kracht 
daarvan is dat je elkaar ziet, goed kent 
en eerder vragen stelt, juist in zo’n kleine 
gemeente” vertelt Joost. Een voorbeeld 
van die goede samenwerking is dat hij 
samen met een huisarts op huisbezoek 
gaat. “We gaan ook naar de mensen toe. 
Je moet vertrouwen opbouwen en ver-
binding maken. Je moet ook betrouw-
baar zijn en niks beloven als je het niet 
waar kunt maken” vindt hij. 

Werkwijze
Een signaal dat iemand een hulpvraag 
heeft kan op verschillende manieren 
binnen komen, via de huisartsen, pa-
rochie, politie, gemeente of van een 
bezorgde burger. Afhankelijk van de 
situatie komt de nuldelijnshulp (infor-

meren, adviseren, netwerk inzetten), 
eerstelijnshulp (CMD, psycholoog, 
praktijkondersteuner, huisarts) of de 
tweedelijnshulp (GGZ, Novadic) op 
gang. “We werken vraaggericht: waar 
loopt iemand tegenaan? en gaan op 
zoek naar de vraag achter de vraag. Dat 
is soms best even zoeken. Wat zet ik 
in? Wat past bij deze cliënt? Naar wie 
kan deze cliënt toe? Dan maken we een 
eerste afspraak. We willen naast ie-
mand staan met een allesoverstijgende 
blik, voor zijn belangen opkomen en 
samen met iemand tot een construc-
tieve oplossing komen, waarbij we de 
cliënt in zijn waarde laten en niet pro-
blematiseren.” Dat is een andere ma-
nier van werken dan voorheen. 

Wat ook anders is dan vroeger is dat er 
meteen on-line een gezamenlijk dos-
sier wordt gemaakt. Mensen kunnen 
op het beeldscherm meekijken welke 
gegevens over hen worden vastgelegd 
en zelf aanvullingen doen. Zo is alles 
inzichtelijk en is de cliënt mede-eige-
naar van zijn dossier, hij kan daar zelf 
bijvoorbeeld in noteren welke stappen 
hij heeft ondernomen.

De rol van hulpverlener 
Opvallend is hoe bijzonder betrokken 
Joost is. Zijn benadering is puur en op-
recht, met aandacht. Hij wil mensen 
écht ontmoeten. Begrijpen. Stimule-
ren. “Ik wil aansluiten bij de beleving 
van de ander en dezelfde realiteit de-
len, dan heb je écht contact. Het gaat 
om de driehoek realiteit, communica-
tie en affiniteit. Als je niet dezelfde rea-
liteit ziet, ontstaat er een verwijdering” 
legt hij uit. “Vaak mag ik heel dichtbij 
iemand komen en laat die mij veel van 
zichzelf zien, als er een klik is mag ik 
meekijken. Dan hebben we een heel 
fijne wisselwerking. Hoe kijk, denk en 
voel ik en hoe kijkt, denkt en voelt die 
ander? Je moet het gewoon vragen!!” 
De start is heel belangrijk, het moet 
vanaf het begin duidelijk zijn wat je 
van elkaar kunt verwachten en je moet 
elkaar de ruimte geven. Dan ontstaat 
er een open en transparante werkrela-
tie waarin je goed kunt samenwerken 
en daadwerkelijk iets kunt bereiken. 

“Ik wil zinvol bezig zijn, maar heb niet 
allemaal tevreden cliënten, want ik ga 
niet overal in mee. Ik ben soms direc-
tief en houd iemand ook een spiegel 
voor. Waar ik in geloof is dat mensen 
in hun leven kunnen kiezen hoe ze met 
een probleem of situatie uit het verle-
den omgaan. Ik wil iemand graag an-
ders helpen kijken en hem bewust ma-
ken. Het zit vaak in de manier van den-
ken. Op welk moment wordt het erg? 

Wanneer is het minder erg? Ik wil 
mensen niet afhankelijk maken, maar 
ze zelf in beweging laten komen.” Joost 
ziet zichzelf vooral als de spin in het 
web tussen de cliënt en de maatschap-
pij en als een ‘voorbijganger’, iemand 
die tijdelijk meeloopt met een cliënt 
totdat hij zelf weer verder kan. “Ik wil 
vooral de eigen kracht van mensen 
aanspreken en ze de regie over hun ei-
gen leven laten houden.” 

Soms is er sprake van tegenstrijdige 
belangen en als dat zo is komt Joost 
voor iemand op. Een inwoner had een 
voorziening aangevraagd bij WMO en 
kreeg deze niet. “Ik vond dat deze bur-
ger een bezwaarprocedure moest star-
ten en heb hem dat geadviseerd.” Beide 
instanties zitten in hetzelfde gebouw 
en omdat de relatie goed is, leidt dat 
tot goede discussies. Daar is hij trots 
op. “Ik ben trots op wat we doen als 
team en vooral op de goede samenwer-
king met onze partners. Daar zit onze 
kwaliteit!”

Mayaweefkunst      
in Nuenens Weefhuis
Mooie Maya weefkunst van kleurrijke kleding uit Guatamala. Vlakbij te zien 
in ’t Weefhuis aan de Lucas van Hauthemlaan 1 in Nuenen. Een prachtige 
tentoonstelling tijdens de korte dagen rond Kerstmis. En bezoekers dragen 
ook nog eens bij aan een goed doel.

De tentoonstelling is te bezoeken tot 
en met vrijdag 30 december, dagelijks 
van 13.00 tot 17.00 uur (niet op zondag 
25 december, eerste Kerstdag). Het 
goede doel is een onderwijsproject van 
de stichting Nuenen-Guatemala. Dit 
project stelt Mayavrouwen in staat om 

Marianne van Blarcum geeft uitleg over de 
Mayaweefkunst……(foto Cees van Keulen)

onderwijs te volgen. De meeste vrou-
wen hebben nooit de gelegenheid ge-
had om maar school te gaan. 
De verzameling Mayaweefkunst van 
Marianne van Blarcum staat centraal 
bij deze tentoonstelling. De tentoon-
gestelde kleding heeft Marianne bij de 
Maya’s zelf gekocht tijdens haar reizen 
in Guatemala vanaf 1980. Ze raakte 
daar niet alleen onder de indruk van 
het lot en de roerige geschiedenis van 
de Maya’s, maar werd ook gefascineerd 
door de eeuwenoude weefkunst die 
daar van moeder op dochter wordt 
doorgegeven. 
De organisatie van de weefkunstexpo 
is bij de stichting Nuenen-Guatemala 
in goede handen. Nog te zien tot en 
met vrijdag 30 december.

Rotary is een serviceclub. De leden 
steunen op verschillende wijzen hun 
medemensen. Dit alles zonder onder-
scheid van ras, geloof of politieke 
overtuiging. Rotary is een wereld-
omvattende vriendschapsorganisatie 
met een levenshouding: dienen. 
Bij Rotary betekent dat iets van jezelf 
te willen geven. Rotary is de eerste 
serviceclub ter wereld en telt ruim 
1,2 miljoen leden wereldwijd. In 
Nuenen telt de Rotaryclub 35 leden.

www.rotary.nl/nuenen

Kerst bij de Krakenburg

Met zeer veel plezier heeft Rotary 
Nuenen meegeholpen om de 
kerststal bij Boerderij de Kraken-
burg op te zetten en de sfeervolle 
kerstlichtjes en versieringen aan 
te brengen. De Krakenburg is 
een zorgboerderij voor kinderen 
en jong volwassenen die extra 
aandacht nodig hebben door hun 
beperking. Samen met deze kin-
deren werd de kerststal van een 
nieuw dak voorzien. De ledematen 
van de beelden werden zorgvuldig 
bij elkaar gezocht en op de goede 
plek in het lichaam aangebracht. 
De meewerkende orthopedisch 
chirurg Henk kreeg hiervoor 
nauwkeurige aanwijzingen van 
Marco. Met veel voldoening heeft 
Rotary Nuenen een bijdrage gele-
verd aan een sfeervolle kersttijd in 
zorgboerderij de Krakenburg.

Rotary Nuenen wenst u allen een 
heel fijn kerstfeest en alle goeds 
voor 2017.
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Fantastische uitvoering 
Levend Kerstverhaal
Afgelopen zaterdag werd voor het 10e jaar het Levend Kerstverhaal ge-
speeld op het terrein van Dorpsboerderij ‘Weverkeshof’. Het is duidelijk dat 
dit evenement blijft boeien, want zo’n 1200 mensen hebben zich tussen 
17.00 en 20.00 uur gemeld bij de poort van Bethlehem.

Meer dan 100 vrijwilligers hebben er 
alles aan gedaan om het spel goed te la-
ten verlopen. Dat waren de spelers en 
de rondleiders/gidsen, maar ook al die 
mensen, die ondersteunden met koffie, 
glühwein, chocolademelk en gebakken 
pinda’s. Ook de zangers en muziek-
groepen droegen bij aan de heel spe-
ciale sfeer, die bij dit spel hoort.
De drie smeden aan het begin van de 
route kregen veel belangstelling voor 
hun ambachtelijke werk. Nieuw dit jaar 
was de deelname van een aantal acteurs 
van de Lindespelers, die in het voorter-

rein allerlei typetjes uitbeeldden.
Opvallend was het grote aantal kinde-
ren, dat dit jaar het Levend Kerstver-
haal bezocht. Voor de spelers is het 
heel vaak ontroerend, hoe de kinderen 
reageren op het verhaal of op het spel.
Voor de organisatie was het opnieuw 
een grote uitdaging om alles goed te la-
ten verlopen en dat lukte dit jaar bijzon-
der goed. Alom een goed gevoel dus, 
zowel bij de spelers als bij het publiek.
Het Levend Kerstverhaal, een initiatief 
van de kerken in Nuenen, is voorgoed 
een begrip geworden.

foto: Anneriet Driessen.

Mooie Kerstsamenzang met 
NMK en Zanggroep Midòre
Zondagmiddag 18 december vond weer de traditionele Kerstsamenzang 
plaats in de H. Clemenskerk in Nuenen. In een goed gevulde kerk konden de 
aanwezigen genieten van een mooi en gevarieerd programma. 

Maar ze konden zich ook zelf, door het 
samen zingen van bekende kerstliede-
ren, voorbereiden op de Kersttijd die 
komen gaat. Het Nuenens Mannen-
koor onder leiding van Paul Hotter-
beekx en de Zanggroep Midòre met 
hun dirigent Frans Lammerts, zongen 
zowel bekende kerstliederen als mooie 
meerstemmige nummers. Goed pas-
send bij het gevoel van verbondenheid 
waar we in het bijzonder in deze tijd 
van het jaar aandacht voor hebben. 
Een speciaal onderdeel van het pro-
gramma was deze keer het voorlezen 
van een paar gedichten van Klaas de 
Graaff ter gelegenheid van de expositie 
LICHT die momenteel ook in de H. 
Clemenskerk plaats vindt. Beide koren 

sloten het programma af met een 
prachtige gezamenlijke uitvoering van 
het bekende kerstlied ‘Cantique de 
Noël’. Daarvoor werden ze dan ook 
met een royaal applaus van het publiek 
beloond. Zo werd ook dit jaar weer ge-
toond dat Kerstsamenzang als start 
van de komende periode van feest en 
bezinning een levende en gewaardeer-
de traditie blijft. 

Presentatie boek van Jack van Hoek

Van Gogh zag niets in Eindhoven, 
Jorritsma wel in Nuenen
Kunstschilder Vincent van Gogh, actief in Nuenen van december 1883 tot 
november 1885, dacht er niet over om in Eindhoven te gaan wonen. En John 
Jorritsma, de nieuwbakken burgemeester van Eindhoven, zegt in het open-
baar hardop dat Nuenen maar snel voor Eindhoven moet kiezen.

Het boek ‘De Eindhovense kennissen 
van Vincent van Gogh’ van auteur Jack 
van Hoek werd donderdag 15 decem-
ber officieel ten doop gehouden in het 
sfeerrijke etablissement De Oude 
Rechtbank in Eindhoven. Eindhovens 
burgemeester John Jorritsma 1956, 
Bolsward), opvolger van de legendari-
sche Rob van Gijzel, nam het eerste 
exemplaar van het boek van Jack van 
Hoek graag in ontvangst. Hij stak het 
niet onder stoelen of banken: Nuenen 
moet maar snel bij Eindhoven komen.

Kennissen van Vincent opgespoord
Prominent VVD-partijlid Jorritsma 
poseerde met Van Gogh-kenner Jack 
van Hoek en liet weten dat je toch wel 
een beetje gek moet zijn om zo’n boek 
te schrijven. De 73-jarige Jack van 
Hoek, afgestudeerd aan de Akademie 
voor Industriële Vormgeving in Eind-
hoven, stak flink wat tijd in de zoek-

tocht naar de kennissen van Vincent 
van Gogh in Eindhoven in de periode 
rond 1884. Van Hoek verrichtte diep-
gravend onderzoek naar personen met 
wie Vincent in die periode van twee 
jaar omging. Het 64-pagina’s tellende 
boekwerkje geeft inzicht in het drukke 
sociale leven van Vincent van Gogh. 
Het boek is prima geïllustreerd en 
prachtig vormgegeven. Een steengoed 
boek van uitgever Nederlands Steen-
drukmuseum in Valkenswaard (www.
steendrukmuseum.nl).

Dank aan Ton de Brouwer
Bij de officiële presentatie van het eer-
ste boekwerk schitterde het Nuenense 
Vincentre door afwezigheid. Nuene-
naar en Van Gogh-fan Ton de Brouwer 
ontving op genoemde locatie ook een 
exemplaar. Auteur Jack van Hoek in 
het voorwoord in zijn boek: “Mijn bij-
zondere dank gaat uit naar Ton de 
Brouwer voor het kritisch doornemen 
van de tekst waar het Van Gogh be-
trof.” Onder de aanwezigen tijdens de 
presentatie ook Henk van den Hurk uit 
Gerwen, kunstkenner en oud-mede-
werker van Vincentre. 

Brieven
Vincent van Gogh staat niet alleen be-
kend als schilder, hij heeft ook honder-
den brieven geschreven die later ook 
zijn uitgegeven. Zo is bekend dat Vin-
cent van Gogh op 5 december 1883 in 
Eindhoven uit de trein stapte om de 
laatste zeven kilometer naar zijn ou-
derlijk huis in Nuenen lopend af te leg-
gen. Uit de Brieven van Vincent van 

Burgemeester John Jorritsma (links) en 
Jack van Hoek . Foto’s Cees van Keulen

Ton de Brouwer (rechts) en Jack van Hoek

Gogh valt op te maken dat hij er des-
tijds niet eens over dacht om op ka-
mers in Eindhoven te gaan wonen. Als 
hij al naar een stad zou verhuizen, dan 
moest die groter zijn en hem qua kunst 
meer te bieden hebben dan Eindho-
ven. Hij bleef toen liever in Nuenen 
omdat hij daar de boeren en wevers 
aantrof die hij wilde schilderen. Ton de 
Brouwer en anderen publiceren regel-
matig over Vincent van Gogh in ‘De 
Drijehornickels’, het cultuurhistorisch 
tijdschrift voor Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Zo blijft Vincent - en 
ook Nuenen - in de belangstelling bij 
Van Gogh-fans, Vincent-supporters 
en Vincent van Gogh-volgers.

 

Neva Ensemble

Voor de 11e keer in een volle 
H. Clemenskerk
 
Hoewel het Neva-Ensemble uit St. Petersburg nog maar een maand in Ne-
derland is, is het toch wel bijzonder dat ze voor de 11e keer weer in Nuenen 
waren. Dat zij elk jaar weer voor een volle H. Clemenskerk optreden is ook 
bijzonder, maar als je eenmaal een concert van deze professionele solisten 
uit St. Petersburg hebt gehoord, dan wacht je vol ongeduld op het volgende 
jaar dat ze weer terugkomen. De 6 solisten vormen alleen in Nederland het 
Neva Ensemble en zijn voor de rest van het jaar verbonden aan o.a. de opera 
van St. Petersburg e.a. organisaties.

Allemaal professionele zangers die 
geen enkel probleem hebben om de 
hele H. Clemenskerk tot in de verste 
hoeken van hun geweldige zang te la-
ten genieten. Dat geldt voor het optre-
den van het hele ensemble van 5 zan-
gers maar ook voor de 2 sopranen of 
slechts voor die ene diepe bas of de ge-
weldige bariton, zij hebben geen ge-
luidsinstallatie nodig.
Voor de pauze was het een uitermate 
mooi en stemmig concert met Slavi-
sche koormuziek waarvan iedereen 
van de 300 aanwezigen volop genoot. 
Het Ave Maria van Bach/Gounoud, ge-
zongen door de sopranen Irina en Lud-
mila was “..het mooiste wat ik ooit ge-
hoord heb”, zei een van de aanwezigen.
Na de pauze werd de toonzetting an-
ders en bestond het programma uit 
Russische volksliederen, zoals de 12 
Rovers, gezongen door Andrey met 
zijn diepe bas, en solo’s uit opera’s, 
aangevuld met diverse Kersliederen.
Tot slot werden de aanwezigen, in de 
toegift, uitgenodigd om het Stille 

Nacht met hen mee te zingen. Hier-
mee waren we weer helemaal terug in 
de Kerstsfeer. Daarna namen de aan-
wezigen met een daverend applaus af-
scheid van het Neva Ensemble en ging 
iedereen meer dan voldaan naar huis, 
wetende dat ze over een jaar op dins-
dag 19 december 2017 weer hier zullen 
zijn.
De solisten lieten nog weten dat ook 
voor hen Nuenen een heel speciale 
plek inneemt vanwege het enthousias-
me van het publiek, maar ook vanwege 
de mooie in Kerstsfeer versierde H. 
Clemenskerk. Voor meer foto’s zie: 
www.parochienuenen.nl

‘Nieuw leven’ 
Gezinsviering kerstavond, zaterdag 
24 december

Het Kerstverhaal, we vertellen dit elk 
jaar opnieuw, het verhaal van de ge-
boorte van het kindje Jezus. Nieuw le-
ven voor Jozef en Maria, Jezus wordt 
geboren.
Ook jij was eens het nieuwste in het le-
ven van je ouders héél bijzonder voor 
je ouders & familie… 
Met een klein toneelstukje, duidelijke 
uitleg en leuke liederen maken we een 
mooie start van het kerkelijk jaar waar-
in jij je communie gaat doen.
 
Kom jij naar de gezinsviering op zater-
dag 24 december 2016? 
H. Clemenskerk in Nuenen om 17.00 
uur hier zingt het kinderkoor, 
St. Clemenskerk in Gerwen om 19.00 
uur dan zingen Christel & Catharien.

Steeds meer eenzame ouderen 
aan het kerstdiner

Honderden vrijwilligers van het Oude-
renfonds gingen de afgelopen weken 
de straat op om ouderen in buurthui-
zen en verzorgingstehuizen uit te no-
digen voor het kerstdiner en organisa-
ties konden op hun beurt eenzame se-
nioren landelijk aanmelden.
De komende twee weken kan er wor-
den gedineerd. In Eindhoven maakten 
dinsdagavond 13 december 100 oude-
ren met begeleidende vrijwilligers zich 
al op om mee te eten. Hotel Restaurant 
Van der Valk Eindhoven werd onder su-
pervisie van het Ouderenfonds afdeling 
Nuenen c.a. met informatie van vele or-
ganisaties zoals de Gemeenschappelij-
ke kerken, Ouderenbonden en De Zon-
nebloem afdeling Nuenen, zodat vele 
ouderen werden uitgenodigd zo ook 
met de plaatsen Aarle Rixtel, Lieshout, 
Heeze -Leende en Maarheeze . De Li-
onsclub en vele vrijwilligers zorgden 
voor vervoer. Tijdens het diner werd 
een mooi kerstverhaal ten gehore ge-
bracht en kerstliederen gezongen door 
Christel de Brouwer en Catharien Bas-
tiaans allebei uit Nuenen.

TNT Post levert ook een bijdrage met 
de kerstkaartenactie samen met het 
Ouderenfonds. Mensen kunnen gratis 
een kerstkaart versturen via het fonds 
naar hulpbehoevende ouderen. ,”We 
verwachten over de honderdduizend 
heen te gaan", vertelt de heer Reichert.

Kerstpakket
Dit weekend deelt supermarktketen 
Jumbo kerstdinerpakketten uit in on-
der meer buurthuizen en woongroe-
pen. Dat doet de keten samen met 
maatschappelijke organisaties zoals 
het Ouderenfonds, Leger des Heils, 
VluchtelingenWerk Nederland en De 
Zonnebloem. Met de pakketten kun-
nen vrijwilligers een gratis kerstmaal-
tijd bereiden voor mensen die in een 
sociaal isolement zitten.

Volgens het Nationaal Ouderenfonds 
te Bunnik zijn in Nederland meer dan 
een miljoen ouderen eenzaam. Dat 
aantal neemt toe doordat mensen 
noodgedwongen steeds langer zelf-
standig thuis wonen.

Steeds meer ouderen maken gebruik van een gratis kerstdiner dat het Na-
tionaal Ouderenfonds jaarlijks organiseert met Van der Valk Hotels. Dit jaar 
schuiven bijna 4000 ouderen aan, tegen 3300 vorig jaar. Alle 48 deelnemen-
de restaurants zijn inmiddels volgeboekt.

Atelieropruiming 
Liza Jazenko   
groot succes!!
Ik wil graag alle mensen bedanken die 
naar de Spaarpot zijn gekomen en heb-
ben bijgedragen aan de schenking voor 
de Voedselbank in Nuenen. Het was 
overweldigend en geeft een warm ge-
voel. Dit straalt hopelijk ook af op ie-
dereen die dat nodig heeft, vooral in de 
komende dagen. 
Liza Jazenko, www.lizajazenko.nl

Kerstkienavond 
Lieshout
Vrijdag 23 december organiseert de 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
een kerstkienavond in het Dorpshuis 
Grotenhof 2 Lieshout. 24 rondes met 
fijne rijkelijk gevulde Kerstpakketten 
zijn er te winnen. Naast het kienen 
houden wij ook een mooie loterij met 
vele mooie prijzen. Voor iedere deel-
nemer is er een aardige kerstattentie. 
Op deze bijzondere kienavond is ie-
dereen van harte welkom. De zaal in 
het Dorpshuis is open om 19.00 uur en 
aanvang kienen is om 20.00 uur.



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Maandag 26 december 2e KERSTDAG geopend 11.00-17.00 uur

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922

UW WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922
UW WONINGINRICHTER

www.profita.nlwww.profita.nl

*per ligplek.

Actie is geldig van 16 december 2016 t/m 5 februari 2017. 

Begin het nieuwe 
jaar uitgerust. 

Nú vanaf € 175,--  
KORTING 

op matrassen, 
bedbodems en 

bedden!*

North Continental

Het vlakke Continental model bestaat uit drie lagen: 

een bodem, een matras en een oplegmatras

Bijvoorbeeld Continental 180 x 200 met een 9 cm 
topper deluxe en hoofdbord standaard 
Reguliere prijs bedsysteem  € 5.500,-- 
Korting o.b.v. € 350,-- per ligplek €      700,--
Actieprijs    € 4.800,--

De beste nachtrust 
begint bij TEMPUR®

Kom
 proefliggen 

in de winkel

De wintermaanden zijn hét moment om je slaapkamer 
comfortabel en gezellig te maken. Wat je ook zoekt, Auping 
heeft altijd een warm winterdekbed, comfortabel kussen, 
stijlvol dekbedovertrek of compleet bed of boxspring dat 
perfect bij jouw slaapkamer past. Kom snel naar de show-
room van Profita, profi teer nu van 15% voordeel op het 
hele assortiment* en slaap nog lekkerder deze winter!

Auping WinterSale

*De actie geldt van 17 december 2016 t/m 29 januari 2017. 

15%
voordeel

op het gehele Auping
assortiment*

Maandag 26 december 2e KERSTDAG geopend 11.00-17.00 uur

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.

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

Goede voornemens? Kom ze waarmaken 
bij Sport met Joost. Joost wenst 

iedereen een gezond en sportief 2017.

www.sportmetjoost.nl 

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

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 SCHEIDINGA
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

 Prana Yoga Studio, Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven

040 - 284 04 30 & 06 - 27 05 56 14
www.pranayogastudio.nl

Ware schoonheid zit diep van binnen
laat 2017 een jaar van contact zijn

met jezelf en met de ander.

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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
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Jos Deckers schuift in de  
kerstweek aan tafel bij de KBO
In december sluit de Nuenense KBO de maandelijkse lezingen van het jaar 
2016 af met een optreden in de week tussen Kerst en Nieuwjaar van de be-
kende dorpsgenoot Jos Deckers. Tot vorig jaar was hij actief binnen de Nue-
nense gemeenschap als pastoraal medewerker van de parochie. Ook na zijn 
pensionering is Jos als vrijwilliger nog volop actief.

Op donderdag 29 december om 09.30 
uur neemt Jos Deckers zijn publiek 
mee in de geschiedenis van het feest 
van Kerstmis.
Kerst is natuurlijk al eeuwen een van 
de meest herkenbare momenten uit de 
Christelijke traditie. Maar rondom het 
ontstaan van dit feest valt veel meer te 
vertellen dan enkel dat we met Kerst 
de geboorte van het Christuskind vie-
ren. Dat natuurlijk ook, maar de oor-
sprong gaat veel verder terug dan deze 
gebeurtenis in Bethlehem. Ook de le-
genden en mythen rond het feest, zo-
als de wijzen uit het Oosten, of de be-
wegende ster die langs de hemel hen 
de weg wees naar de stal, komt in aller-
lei varianten in verschillende culturen 
voor. Was het een supernova, de ko-
meet van Halley of een kosmische ont-
ploffing, of was er helemaal geen ster?
De symbolen van Kerst, zoals de den-
nenboom, de lichtjes en de ballen in de 
kerstversiering, de os en de ezel in de 
kerststal, wie heeft al die gebruiken 
door de eeuwen heen geïntroduceerd 
en hoe groot zijn de verschillen hierin 
als je over heel de wereld gaat kijken?

Jos Deckers heeft er studie van ge-
maakt en kan er veel wetenswaardigs 
en interessants over vertellen en het 
met diabeelden laten zien.

Zo is het waarschijnlijk dat Jezus op de 
geboortedag die wij aannamen al zeker 
drie jaar oud moet zijn geweest, en dat 
daarmee op onze jaartelling ook nog 
wel wat af te dingen valt.

Benieuwd geraakt, kom dan donder-
dag 29 december naar de Trefpuntzaal 
van Het Klooster.
De presentatie is voor iedereen vrij 
toegankelijk en een gratis kopje koffie 
staat voor u klaar. 

Goede voornemens?   
Wordt vrijwilliger! 
Scouting Panta Rhei uit Nuenen draait al 60 jaar mee in het Nuenense ver-
enigingsleven waarvan nu alweer 5 jaar op de mooie nieuwe locatie aan de 
Pastoorsmast. Al die jaren zijn we doorgekomen door de tomeloze inzet van 
honderden vrijwilligers. Want dat is Scouting: vrijwilligerswerk. Het lijkt zo 
normaal dat er iedere week weer nieuwe uitdagende en creatieve program-
ma's zijn voor onze leden, of dat het gras wordt gemaaid, of de muren ge-
schilderd en dat de ketel brandt. Maar dit gebeurt allemaal door mensen die 
dit in hun vrije tijd doen zonder enige vorm van betaling. 

Scouting Panta Rhei is nog steeds een 
gezonde vereniging en het lukt nog 
steeds om alles rond te breien, maar er 
komt een punt dat dit moeilijker 
wordt. Vandaar dat we nu al op zoek 
zijn naar nieuwe kanjers. Dus als je op 
31 december het nieuwe jaar inluidt 
met goede voornemens, denk dan ook 
eens aan vrijwilligerswerk bij de Scou-
tinggroep. Behalve afvallen of stoppen 
met roken is dit ook een heel gezond 
en goed voornemen. 
Misschien heb je zelf ooit een prachti-
ge tijd bij scouting gehad maar dat is 
natuurlijk geen voorwaarde om staflid 
te worden. Ons team kan je alles leren 
wat je nodig hebt en je wordt begeleid 
door onze praktijkbegeleider. De spel-
takken draaien op vrijdagavond en za-

terdagochtend waarmee je ongeveer 
2,5 uur kwijt bent maar natuurlijk 
moet er ook mee georganiseerd wor-
den en minimaal eens per jaar is er een 
weekend en kamp. 
Wil je meer weten over een uitdagende 
vrijetijdsbesteding kijk dan op onze 
website www.scoutingpantarhei.nl of 
informeer via ons algemene email-
adres: info@scoutingpantarhei.nl. En 
mocht je besluiten om met ons mee te 
gaan draaien, wordt 2017 je beste jaar 
ooit. Nieuwe leden zijn natuurlijk ook 
nog steeds van harte welkom. (volgend 
seizoen start er weer een bevergroep!) 

Verder willen we natuurlijk iedereen 
fijne kerstdagen en het allerbeste toe-
wensen voor het nieuwe jaar. 

Onderstaande ‘oproep’ hebben de leden van Het Nuenens Man-
nenkoor van hun bestuur ontvangen om cadeau te doen aan 
hun mannelijke relaties waarvan zij vermoeden dat die het koor 
mogelijk kunnen komen versterken.Natuurlijk kunnen ook an-
dere geïnteresseerde mannen zich aanmelden.   

Waardebon
voor een muzikale workshop met medewerking van Joep Bröcheler en Paul 
Hotterbeekx op zondagochtend 29 januari 2017 in de Watermolen van Op-
wetten, Opwettenseweg 203 te Nuenen. 

Beste aspirant zanger, van harte gefeli-
citeerd. Iemand heeft jouw latent aan-
wezig zangtalent ontdekt en schenkt je 
daarom dit unieke cadeau: een volledig 
verzorgde muzikale workshop. De 
workshop wordt ondersteund door 
Joep Bröcheler, onder andere bekend 
als bariton van het Groot Omroep-
koor. Hij zal jullie tijdens de kennisma-
king’repetitie’ het geheim onthullen 
van de ontwikkeling van zangtalent. Je 
start samen met andere enthousiaste 
aspirant zangers met de ontdekking 
dat óók jij kunt zingen en het ook nog 
eens heel leuk vindt. Na een korte ken-
nismaking ‘repeteren’ jullie eerst als 
groep aspiranten, en op het einde 
daarvan maken jullie kennis met de le-
den van Het Nuenens Mannenkoor. 

Dit Meezing- Evenement wordt ge-
houden op zondagochtend 29 januari 
2017 in de Watermolen van Opwetten, 
Opwettenseweg 203 te Nuenen en is 
vanzelfsprekend geheel vrijblijvend. 
Ontvangst van de aspirant-zangers is 
om 10.30 uur. Einde circa 12.45 uur. 
Na de repetitie wordt contact met je 
opgenomen om te vragen hoe het be-
vallen is en of er interesse is je aan te 
sluiten bij Het Nuenens Mannenkoor. 
Neem gerust ook je vriend(en) mee. 
De workshop wordt volledig verzorgd 

door het Nuenens Mannenkoor. Ui-
teraard hopen wij dat je na deze work-
shop zoveel plezier gekregen hebt in 
het zingen dat je besluit lid te worden 
van Het Nuenens Mannenkoor, of het 
in ieder geval enige tijd wilt proberen. 

Aanmelden voor dit evenement kan 
via het contactformulier van de web-
site of per email. Voor meer info: 06-
38033670 (secretariaat). E-mail: nue-
nensmannenkoor@onsnet.nu
www.nuenensmannenkoor.nl

Geslaagde kerstmarkt    
bij HC de Dorpswerkplaats
Ons lokale hobbycentrum kan terugkijken op een zeer geslaagde kerst-
markt, afgelopen weekend. Een groot aantal inwoners uit Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind kwamen naar Park 63b om met een aankoop, groot 
of klein, de hobbyactiviteiten van de deelnemers te steunen. De sfeer was 
gezellig, de verkoop draaide als een tierelier, de wafelijzers stonden niet stil. 
Velen gingen met een leuke kerstdecoratie naar huis. Ook het houten speel-
goed werd goed verkocht. 

Alom was er bewondering voor de 
kwaliteit van de producten, die de 
deelnemers met veel creativiteit zelf 
hadden gemaakt. Wie nog niet wist dat 
er bij Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats veel vakmanschap zit kon dat nu 
met eigen ogen zien. 
Voorzitter René Jansen wil, namens alle 
341 deelnemers, graag iedereen bedan-
ken die zijn of haar steentje heeft bijge-
dragen aan het mooie resultaat. "De op-
brengst van zo'n markt is essentieel 

voor de continuïteit. Onze hobbyactivi-
teiten willen we graag laagdrempelig en 
betaalbaar houden voor iedereen, on-
danks de hoge huurlasten. We maken 
er samen weer een mooi jaar van!"

WerkCaféNuenen (WCN)  
kijkt terug en blikt vooruit
Het jaar 2016 loopt ten einde. Afgelopen jaar hebben weer veel WCN-bezoe-
kers een baan gevonden. Ondanks deze succesverhalen en de positieve be-
richtgeving in de media over de daling van de werkloosheid, blijft WCN 
nieuwe bezoekers ontvangen. Ook zij willen in 2017 weer graag betaald 
werk vinden. Om die reden gaat WCN tevens in 2017 weer volop aan de slag! 

Stilstaand bij de arbeidsmarktsituatie: 
nog steeds is deze niet rooskleurig. Te 
weinig betaalde banen (uren), teveel 
werkzoekenden. Dat is al enige jaren 
het probleem op de arbeidsmarkt. Tijd 
voor een betere verdeling van het be-
schikbare werk over de beroepsbevol-
king. In die gedachte staan wij bij 
WCN niet alleen. Kort door de bocht 
genomen: wanneer iedere werkende 
10% minder gaat werken is de werk-
loosheid opgelost. Voor werknemers is 
het haast onmogelijk die transitie in te 
zetten. Werkgevers en politiek kunnen 
hier wel in sturen. 

Wie pakt die ‘bal’ mee op? 
In de arbeidsmarktregio 040 gaan wij 
als WerkCaféNuenen gewoon door 
met het ‘werkfit’ maken en houden van 
onze bezoekers. We doen dat met in-
spirerende workshops over ondermeer 
‘kleding als taa’, ‘de CV-caroussel’, ‘Lin-
kedIn’, ‘de professionele profielfoto’, ‘de 
recruiter’, en natuurlijk contacten met 

uitzendbureau’s en werkgevers. Op 
vrijdag 6 januari om 10.00 uur zijn wij 
weer aanwezig in de Luistruik in Nue-
nen. We starten het jaar met een 
Nieuwjaarsbijeenkomst voor al onze 
oude, huidige en nieuwe bezoekers. 
Maar natuurlijk zijn ook andere rela-
ties en belangstellenden van harte wel-
kom. Tevens hierbij een uitnodiging 
aan werkgevers die zich betrokken 
voelen bij de regio 040 en de arbeids-
marktproblematiek: Kom eens kennis 
maken met onze ‘actief werkzoeken-
den’. Stuurgroep WerkCaféNuenen
www.werkcafenuenen.nl

Jongerenkoor 
Jocanto 
Kerstmis is een feest van Licht en vre-
de. Maar wat voor soort Licht brengt 
het Kerstkind ons eigenlijk? Tijdens de 
avondmissen op zaterdag 24 decem-
ber om 21.00 uur in de St. Clemens-
kerk in Gerwen en om 23.30 uur in de 
H. Clemenskerk in Nuenen onder-
zoekt Jongerenkoor Jocanto samen 

met u de kwaliteiten van 
dit Licht. U bent van 

harte welkom.

   
Clubs uit Lieshout, Mariahout 
en Nuenen halen € 9.923,- op 
met Grote Clubactie

Landelijke opbrengst 
Grote Clubactie:   
€ 8,4 miljoen
Lotenverkopers van sport-, cultuur en 
hobbyverenigingen hebben dit jaar 
weer fanatiek loten van de Grote Club-
actie verkocht. De opbrengst van ver-
enigingen uit Lieshout, Mariahout en 
Nuenen is in totaal € 9.923,-. De jaar-
lijkse financiële injectie die clubs door 
de Grote Clubactie krijgen, is onmis-
baar voor onder meer de aanschaf van 
materialen, het inrichten van het club-
huis of het organiseren van activitei-
ten. Met de opbrengst worden in heel 
Nederland meer dan 10.000 doelen ge-
realiseerd.
 
In 2016 deden 5.600 verenigingen mee 
met de Grote Clubactie. Zo'n 250.000 
enthousiaste lotenverkopers verkoch-
ten in totaal 2,8 miljoen loten en werd 
er dik € 8,4 miljoen opgehaald, waarvan 
80% rechtstreeks naar de clubkas gaat.

Openingstijden Weverkeshof 
tijdens de Feestdagen
We hebben weer een goed en gezellig jaar achter de rug. Veel jonge bezoe-
kertjes zijn langs geweest, hebben onze dieren en tuinen bewonderd, kwa-
men spelen in de speeltuin of in de huiskamer. Onze evenementen zijn goed 
bezocht geweest en voor 2017 staat er alweer van alles gepland. Helaas heb-
ben we ook van enkele dieren afscheid moeten nemen omdat ze ziek of oud 
waren. En dat is nooit leuk. 

Openingstijden     
tijdens de feestdagen:
wij zijn niet open op 1ste en 2de kerst-
dag 25 en 26 december. En ook op 
nieuwjaarsdag 1 januari zijn we geslo-

ten. Ook zijn we dicht op zaterdag 24 
en 31 december in de middag. We ho-
pen iedereen weer in 2017 terug te 
zien! De koffie en de ranja staan, zoals 
altijd, klaar!

Tip: nieuwe 
inwoner in onze 
gemeente…..
In de tuin van Mgr. Frenkenstraat 44 
in Gerwen staat een houten kinder-
wagen waarop de naam Tip prijkt. De 
geboorte van Tip de Ruiter wordt op 
deze originele manier al enkele maan-
den wereldkundig gemaakt. Tip is het 
zoontje van Peter en Maria en het 
broertje van Kee en Roos. Tip: van 
harte welkom in onze gemeente.

Oproep
Ziet u ook een geboortebord ergens in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of 
Eeneind, laat het de redactie weten: re-
dactie@ronddelinde.nl. Dan sturen wij 
onze fotograaf op pad om dit vast te 
leggen. Zelf een plaatje schieten mag 
natuurlijk ook. Mail dan de foto met 
toelichting naar de redactie. 

Foto Cees van Keulen

Zwarte ring 
verloren 
 
Op zondag 13 november tussen half 12 
- 12 uur ben ik mijn (zwarte) ring ver-
loren in de Weverstraat / hoek Emma-
straat. Mocht iemand deze gevonden 
hebben dan ben ik bereikbaar op tele-
foonnummer 06 44137959.
Ik zal de vinder zeer dankbaar zijn.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Zand en water
door je vingers
weg, voorbij
voor altijd
eindig

Ik ben de tijd
precies een leven lang

Onze lieve Cox, mam en oma is er niet meer.
We hielden heel veel van elkaar.

Cox Verbaan-Kerkhoven
echtgenote van

Daan Verbaan

Rotterdam, 20 juli 1929 Eindhoven, 15 december 2016

Daan

Ruth en Caspar
    Eva            Merel
    David
    Ruben en Chirana

Daan en Lummy

Irene en Ruud

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Verbaan
Aardappeleterssteegje 3, 5671 CV Nuenen

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 23 december om 13.30 uur 
in Protestantse kerk de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen. Aansluitend leggen 
we haar te ruste op begraafplaats De Roosdoncken, Broekdijk 7, Nuenen.

Wij zouden het fijn vinden wanneer u een herinnering aan Cox deelt via 
www.hansraaijmakers.nl/herinneren

Cox is overgebracht naar het Uitvaarthuis in Nuenen, alwaar geen bezoek.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Kerstmis
Zaterdag 24 dec. 17.00 uur: gezinsvie-
ring, kinderkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters. 
Zaterdag 24 december 19.00 uur: vie-
ring, Gerwens Gemengd koor, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.
Zaterdag 24 december 21.30 uur: viering, 
Parochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
Zaterdag 24 december 23.30 uur: vie-
ring, jongerenkoor Jocanto, voorganger 
pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 25 december 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 25 dec. 11.30 uur: viering, het 
Nuenens Mannenkoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers en pastoraal werker J. Deckers.
Maandag 26 dec. 10.00 uur: viering, Brass-
band, voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 24 december 17.00 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; Pas-
tor Jan van Oosterhout.
Zaterdag 24 december 19.00 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; Pas-
tor Jan van Oosterhout; overleden ou-
ders Weick-Coolen; Albert Gruijters; 
Jac van den Bosch.
Zaterdag 24 december 21.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; Pastor 
Jan van Oosterhout; Harrie en Tonia Re-
ijnders-Smulders; Kees van Ginneken; 
overleden ouders Bindels-Oostelbos; Do-
ra Bressers en Wendi; Huub Knegtel; La-
jos van der Bij; overleden ouders Heesak-
kers-Tournooij; overleden ouders Sulér-
Vennix; overleden ouders Willems en 
overige overleden familieleden; John Ver-
meulen; Riky Hezemans; Door Kortstee-
Ramaaker; Antonia Ramaaker-Hansman; 
Wilhelmina Kortstee-Nijenhuis.
Zaterdag 24 december 23.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; Pas-
tor Jan van Oosterhout; Hein Willems; 
May Offermans; Theo Dekker; Wil van 
Gelooven; Lau van Gelooven en Anne-
ke van Gelooven; Chris en Leny van Ge-
looven; Herman en Martha Menke; 
Hendrik en Anneke van den Broek; Hel-
ma Appelhof; Nico van Soerland, over-
leden ouders Van Soerland en overle-
den ouders Van der Dussen.
Zondag 25 dec. 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits; Pastor Freek Groot; Pastor Jan van 
Oosterhout; Riek Sanders en Miet Sanders 
en overleden ouders Sanders-de Greef.
Zondag 25 december 11.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; Pastor 
Jan van Oosterhout; Harrie van Venrooij; 
Antoon Noten; Riek Sanders en Miet 
Sanders en overleden ouders Sanders-de 
Greef; Martien en Dora Jacobs-van Berlo 

en overleden ouders van Berlo; Harrie en 
Tonia Reijnders-Smulders; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen (vanwege 
Kerstmis en onnozele kinderen); Jan de 
Haas en Adrianus Schenkels; Francien 
van der Linden-Meulendijks; Cees Meu-
lendijks; Harrij van der Velden; Zus Be-
melmans-Kessels; Marie van den Reek-
Bijsterveld; Frits van der Sanden; Kitty 
Smulders-Janssen; Wim van Rooij; Frans 
Waterschoot; Gerard Willems.
Maandag 26 december 10.00 uur: Jan en 
Gusta Swinkels-Veldkamp en schoon-
zoon Hans Strijbosch.

Mededelingen
Op Eerste en Tweede Kerstdag is de 
kerk van 14.00 uur tot 16.00 uur open 
voor het bezoeken van de kerststal.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zaterdag 24 december 18.30 uur: ge-
zinsviering, voorganger M. Feuth.
Zaterdag 24 december 21.00 uur: vie-
ring, gelegenheidskoor, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.
Zondag 25 dec. 09.30 uur: viering, gele-
genheidskoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker M. Feuth.
Maandag 26 december alleen in Nue-
nen een viering.

Misintenties alle vieringen
Pastor Freek Groot; Thijs Migchels; 
Harry en Lena Renders; Harrie Ver-
schuuren; Antoon Snijders en Cisca 
Snijders-Vos; Frans Saris; Adrianus 
Smits en Christina Smits-Renders; Vin-
cent Kremers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 24 dec. 19.00 uur: gezinsvie-
ring, kinderkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
Zaterdag 24 december 21.00 uur: vie-
ring, Jongerenkoor Jocanto, voorganger 
pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 25 dec. 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker M. Feuth.
Maandag 26 december alleen in Nue-
nen een viering.

Misintenties alle vieringen
Leden van Jocanto; Schaapsherder Evert 
de Vries; Martien de Louw; Jan de Louw 
en Annie de Louw; Nellie de Greef-van 
Ravestein; Piet en Lena Raaijmakers-v.d. 
Sande en zoontje Antoon; Jan en Toos 
van de Sande, en hun zoontje Arie; Over-
leden ouders en familie Piet v.d. Hurk-

Adriana Hoeks; Bert en Marie Maas-Re-
lou; Piet van Dijk en overleden familie; 
Pastor Freek Groot; Pastor Jan van Doo-
ren; Sjef en Lena Saris-Swinkels; Philip-
pus van Hoek, vanwege sterfdatum; Bert 
Verhagen; Marie Jansen-Raaijmakers; 
Toon Jansen; Jan Polman; Wies Rooijac-
kers-Slegers; Vincent de Vries.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Kinderkerstfeest
Op 24 december vieren we weer samen 
met veel kinderen en hun vaders, moe-
ders, opa’s en oma’s het Kerstfeest in de 
Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen. Die 
avond begint om 19.00 uur. Kinderen 
van de kindernevendienst hebben hard 
geoefend om met elkaar een mooi kerst-
verhaal te spelen. En samen gaan we de 
liedjes zingen die daarbij passen. Het 
Kerstverhaal van die avond heet: “De 
engel die niet welkom was…” Maar jullie 
zijn natuurlijk wel allemaal welkom! We 
hopen op een mooi Kerstfeest samen.

Zaterdag 24 december: 22.00 uur, kerst-
nachtdienst. Voorganger ds. C. Crou-
wel. Collecte: Diaconale noodhulp. Na 
afloop is er glühwein voor iedereen.
Zondag 25 december: 10.00 uur, kerst-
morgendienst. Voorgangers: kerkelijk 
werker P. Flach en ds. C. Crouwel. Me-
dewerking van Wereldkoor Keskedee. 
Er is kindernevendienst. Collecte voor 
Kerk in Actie ‘Kinderen in de knel’. 
Elke donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met an-
deren. U kunt zo binnenlopen. Onze kerk 
is elke zondag geopend. Voor overige ac-
tiviteiten: zie de website of ons publica-
tiebord 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 Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 22 december. 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis van de Advent. 
Vrijdag 23 december. 7.15 uur H. Mis 
van de Advent. 
Zaterdag 24 dec. 08.30 uur H. Mis, Vigi-
lie van Kerstmis; 23.00 uur Kerstwake. 
Zondag 25 de. Eerste Kerstdag; Hoog-
feest van Kerstmis; Geboorte van On-
ze Heer Jezus Christus. 00.00 uur 
Nachtmis; 09.45 uur Dageraadsmis, 
gedachtenis van de H. Anastasia; 10.30 
uur Dagmis. 

Maandag 26 december. Tweede Kerst-
dag. 10.30 uur gezongen Hoogmis, H. 
Stefanus, eerste martelaar; gedachtenis 
van het octaaf van Kerstmis. 
Dinsdag 27 december. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes, apostel en evangelist; ge-
dachtenis van het octaaf van Kerstmis. 
Woensdag 28 dec. 07.15 uur H. Mis, Hei-

lige Onnozele Kinderen; gedachtenis van 
het octaaf van Kerstmis; kinderzegen. 
De geschiedenis van het kerkgebouw en 
de toren vanaf begin 15de eeuw staat op 
www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Kerken 
in Peelland ook op Facebook ('Kerken in 
Peelland') en op YouTube ('Kerken in 
Peelland Gerwen WMV').

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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

Miv januari elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

t/m vrijdag 30 december
13.00-17.00 uur Mayaweefkunst 

’t Weefhuis aan de Lucas van Hauthemlaan 
in Nuenen

26 november 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

Woensdag 21 december
20.00 uur Film Amnest Nuenen: 

Vergeet mij niet
Regenboogkerk, Sportlaan 5, Nuenen

Woensdag 21 december
20.00 uur Ruud van Akkeren over Maya-
cultuur. Het Weefhuis aan de Lucas van 

Hauthemlaan Nuenen

Donderdag 22 december
Kerstmusical en kerstcafé 

19.00 uur Eenbes basisschool 
St Jozefschool, Nederwetten

Donderdag 22 december
20.00 uur Kerstconcert voor het goede doel
Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Vrijdag 23 december
20.00 uur Kerstkienavond Lieshout

Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Vrijdag 23 december
20.15 uur Rik avond supportersclub 
RKSV Nuenen. Locatie Oude Landen 

Pastoorsmast 14 Nuenen

2e Kerstdag Maandag 26 december
21.00 uur Sunny Blues Nuenen presenteert: 

Steven Troch band. Cafe Schafrath 
Park 35 Nuenen

2e Kerstdag Maandag 26 december
Kerstborrel Baderie Nuenen

www.baderienuenen.nl

Woensdag 28 december
10.00-15.00 uur Open Dag SeniorWeb 

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

Donderdag 29 december 
 09.30 uur Schuif aan tafel bij…..

Jos Deckers 
Trefpuntzaal van Het Klooster

Donderdag 29 december
14.00 uur Cultuur Overdag: 

Weens Operetteconcert
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 1 januari
16.00 uur Nieuwjaarsontmoeting Gemeente 

Nuenen. Het Klooster

Dinsdag 3 januari
10.00-12.00 uur KBO Nieuwjaarsinloop

Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Donderdag 5 januari
11.00-14.00 uur Hoffmans modehuis, 

verkoop van kleding 
Jo van Dijkhof

Vrijdag 6 januari 
10.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

WerkCaféNuenen. Luistruik in 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
14.30-16.30 uur Optreden ‘Parkstreet’

Jo van Dijkhof

Zondag 8 januari
15.30 uur Het Gerwens Muziekkorps 

met Hello Vienna!
Clemenskerk in Nuenen

Maandag 9 januari
Helpdesk SeniorWeb

Bibliotheek Dommeldal, Jonkheer Hugo 
van Berckellaan 18, 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, Nuenen

Zondag 15 januari
14.11 uur Carnavals 50+ Bonte Middag

Zaal De Koekoek Lieshout

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

Zondag 22 januari
14.00 uur Overdwars krakerfestival

Café Ons Dorp
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Juventud JO17-1 kampioen
Na de spannende wedstrijd tegen SBC(1-2 gewonnen) om de eerste plaats volgde 
nu de kampioenswedstrijd tegen EMK. Zonder de tegenstander enigszins hoop 
te geven werd vanaf minuut 1 fel en goed gevoetbald. De wedstrijd werd met 1-8 
gewonnen. De huldiging van de nieuwe kampioenen vond plaats op het veld. Met 
champagne en vuurwerk werden de kampioensmutsen uitgedeeld. Daarna volg-
de de rit met de platte kar van EMK via Gerwen naar Nederwetten waar nog een 
klein feestje werd gevierd. Proficiat heren!!

SPORTVoetbal

Winterkampioen RKGSV3       
kan niet zonder hun sponsoren
De laatste wedstrijd voor de winterstop is alweer achter de rug. Na een klin-
kende 8-0 zege tegen Acht 5 mag RKGSV 3, in de volksmond beter bekend 
als De Wilde Mouflons, zich winterkampioen noemen. 

Dit mooie resultaat is mede tot stand 
gekomen door een zeer solide scou-
tingsbeleid. Onder andere door het 
toegenomen aantal blessures en ande-
re zondagse verplichtingen zijn wij af-
gelopen seizoen op zoek gegaan naar 

nieuwe versterkingen voor ons ster-
renensemble. Dit resulteerde in het 
vastleggen van maar liefst negen nieu-
we spelers die zich bij ons elftal heb-
ben gevoegd. Hierdoor ontstond er 
een tekort aan trainingspakken en 

voetbaltassen waardoor wij genood-
zaakt zijn geweest om een beroep te 
doen op onze trouwe sponsoren. 
Dankzij Café Ons Dorp (trainingspak-
ken) en Maas Makelaars (voetbaltas-
sen) werd het tekort zonder proble-
men aangevuld. Twee seizoenen gele-
den zijn er ook al nieuwe tenues door 
Leenders RVS industrie geschonken 
waardoor wij dit jaar in stijl een gooi 
kunnen doen naar het kampioenschap. 
Namens De Wilde Mouflons willen wij 
Martijn, Sharon, Casper en Theo op-
recht bedanken voor de inmiddels ja-
renlange ondersteuning van ons elftal.

Gerwen 3 met de fotograaf aan de verkeerde kant….

Lat en paal kosten Z&PV Nuenen eerste plaats

De Treffers - Z&PV Nuenen 12-10
Door Marcel Vermeulen

Voor de laatste wedstrijd van dit jaar ging Nuenen zaterdagavond naar Ros-
malen om het tegen de Treffers op te nemen. Nuenen speelde niet eens een 
slechte wedstrijd maar de lat en de paal stonden een overwinning in de weg.

Waterpolo

Zonder de nog steeds geblesseerde Ar-
jan Sleegers en met trainer Koen Ge-
vers als reserve op de bank, begon 
Nuenen slecht aan de wedstrijd. Na 
drie minuten stond het al 3-0 voor de 
Treffers. Dat was Nuenen dit jaar nog 
niet overkomen. Doorgaans zijn de 
verdediging en de keeper zeer be-
trouwbaar. Vervolgens liep Nuenen 
continue achter de feiten aan; na de 
3-0 achterstand kwam Nuenen bij tot 
5-5, na een 8-5 achterstand werd het 
toch nog 8-8. Daarna lukte het niet 
meer om bij te komen; via Maurice 
Verschoor werd het nog wel 11-10 
maar uiteindelijk verloor Nuenen te-
recht met 12-10. De Treffers was in de 
meeste duels de gelukkigste en de bal 
ging zeker vijf keer op de meest vreem-

de manier over keeper Eddy Wielders 
heen. Nuenen creëerde toch voldoen-
de kansen maar het eindschot ging ze-
ker vijftien keer op de lat of op de paal. 
Als de helft daarvan een paar centime-
ter meer aan de binnenkant van lat en 
paal geschoten zouden zijn dan was 
Nuenen de winnaar van dit duel ge-
weest. Maar dat was niet zo.
Geconcludeerd moet worden dat Nue-
nen nog niet goed genoeg is om deze 
competitie dit jaar te winnen. Het 
team en de staf moeten bij zichzelf te 
rade gaan wat de doelstelling voor ko-
mende half jaar is. Is een derde plaats 
goed genoeg of wordt er nog een 
schepje bovenop gedaan om echt een 
rol van betekenis te spelen op natio-
naal niveau. 

Het team is blij dat Pa en Roy Schoenmakers (groene cap 7) nog steeds meedoen

Mini’s Nuvo ’68 niveau 4 
behalen eerste plaats!
Op zondag 18 december hebben de mini’s van volleybalclub Nuvo ’68 meegedaan 
met het VC Pieter Brueghel Jeugd volleybal toernooi in Son. Het was een erg ge-
zellig toernooi met een super uitslag. De mini’s van niveau 4 hebben de 1ste plaats 
behaald! Een erg goede prestatie van Renee, Cas, Kimberly, Noa en Anouk. Ook 
dank aan de coach en trainers! Goed gedaan toppertjes!

RKSV Nuenen JO11-9 
najaarskampioen!
RKSV Nuenen JO11-9 (voorheen E9) heeft met een 7-0 thuiszege op tegenstan-
der SBC uit Son en Breugel het najaars kampioenschap in de wacht gesleept. 
Ondanks dat de titel tijdens de voorlaatste wedstrijd al was binnengehaald bleef 
JO11-9 zoeken naar een extra kers op de taart bij deze thuiswedstijd. De suppor-
ters waren ruim vertegenwoordigd op het Sportpark en er klonk al snel feestge-
druis langs de zijlijn.
De jongens en meiden van het team onder leiding van coach en trainer Leon Coo-
len en trainers Annemiek de Groot en Maarten Migo werden na afloop gehuldigd 
met mooie medailles en ware kampioens truien. 

Tweede Kampioenschap  
SJO Juventud
Vorige week wisten we onze laatste wedstrijd van deze Najaarscompetitie in 
een heel spannende wedstrijd tegen Unitas '59 JO13-5 winnend af te slui-
ten. Waardoor het kampioenschap bijna daar was. 

In theorie kon Best Vooruit Jo13-3 ons nog voorbij. Zij moesten dan in een aller-
laatste wedstrijd van Unitas weten te winnen met 7 doelpunten verschil. Daarom 
zijn we met ons gehele team deze wedstrijd, Unitas - Best Vooruit gaan kijken. 
Natuurlijk in het supportersvak Unitas. Het leek er wel op dat wij van Juventud de 
twaalfde man van Unitas werden, Deze ochtend speelde Unitas voortreffelijk en 
wist te winnen met 4-1. Waardoor wij 3 punten meer van de nummer twee bij el-
kaar hadden gespeeld en dus najaarskampioen zijn geworden in onze klasse. Wat 
natuurlijk gevoerd is met een rondje op de platte kar, een lekker frietje en ieder een 
herinnering. Onder leiding van Johan de Louw, Twan der Kinderen en stagiair 
Tom Raaijmakers wisten Danny, Freek, Haji, Jarno, Jasper, Jefferey, Jelle, Mathijs, 
Niels, Samiel, Stef, Thijs, Tijs en Willem het kampioenschap binnen te slepen. 

Uitslag rikken 
RKVV Nederwetten
1e Wim Raaijmakers  202 punten 
2e Piet Renders  86 punten 
3e Toon de Brouwer  71 punten
4e Rene van Lint  70 punten 
5e Michel Verhoeven  63 punten 

De volgende rikwedstrijd is op vrijdag 
6 jan. 2017 in het Piet Renders Pavil-
joen Nederwetten.

SJO Juventud kampioen

Snelle vrijeslag 
Z&PV Nuenen
Tijdens de limietwedstrijd in Oos-
terhout afgelopen zondag hebben 
de zwemmers van Z&PV Nuenen 
vooral op de vrijeslag snelle tijden 
neergezet. Van de 19 deelnemers uit 
Nuenen zwommen er 14 minimaal 1 
vrijeslag afstand wat resulteerde in 
13 persoonlijke records.

Bij het wedstrijdzwemmen kan je ook 
halverwege je race een PR of zelfs een 
limiet zwemmen.
Daarvan maakte Merel Phaff dankbaar 
gebruik, tijdens haar 800m verbeterde 
ze haar 400m en bleef ze binnen de 
4.44.88 die nodig was voor de NK juni-
oren en jeugd. Haar eindtijd van 9.37.55 
was daarna een heel stuk ruimer bin-
nen de limiet, want op de 800m werd 
voor haar leeftijd 9.51.11 gevraagd.
Lara van Cuijk zette op dezelfde af-
stand nieuwe PR’s neer op zowel de 
400 als 800m en wist op weg naar een 
PR op de 200m vrijeslag ook haar 
50vrij tijd te verbeteren.

Op de individuele 50vrij waren het Eu-
nice van Ekert (2005), Jasper van der 
Knaap (2004) en Nienke van Lieshout 
(2005) die alle 3 hun PR aanscherpten. 
Daarbij pakten Jasper en Nienke ver-
der ook nog een limiet voor de Bra-
bantse Winter Kampioenschappen be-
gin januari.
Op de 100vrij waren er PR’s voor Pleun 
van der Heijden (2002) en Kyra Spie-
rings (2003), terwijl Bram Zwetsloot 
en Milan Meurs hun 200vrij tijd dik 
verbeterden.
Bram bracht zijn PR van 2.15.06 naar 
2.10.19, terwijl Milan van 2.09.77 naar 
2.05.93 ging, goed voor wederom een 
NJJK limiet.

Overige slagen
Voor Britt Bogers, Loes Kolenberg, 
Floris Sonneveld, Diede Struijk, Tessa 
Verdonschot, Chris Verhoeven en Sil-
ke Voets geen PR’s op de vrijeslag, 
maar zij wisten dat wel te doen op de 3 
overige slagen. Daarbij kwam Loes op 
de 100vlinder tot 1.13.71, ruim genoeg 
voor deelname aan de BWK.

Zwemmen

Rikken

Volleybal



2e Kerstdag
Geopend
12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Norma jubileum 40 
Boxspring 
- CombiSpring Matras met stabiel ligcomfort over de 

- Latex topper voor optimale drukverdeling, onder

- Draadloos elektrisch verstelbaar met extra sterke

- Luxe achterwand en stoffering.
- Maat: 160/180 x 200/210.

VLAK
140/160/180 x 200/210 cm nu € 1499,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140/160/180 x 200/210 cm    nu € 2499,- 

gehele breedte. 

steuning en ventilatie.

motor.

voor

2499,-

Hoekbank Carolina
Uitgevoerd in stof met hoogwaardig koudschuim 
in de zitting. Voorzien van verchroomde poten. 
Exclusief sierkussens. Breedte 301x286 cm. Zoals 
afgebeeld nu tijdelijk 1499,-. Diverse luxe soorten 
zitcomfort tegen meerprijs verkrijgbaar

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.

voor

1499,-

voor

1199,-

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

2e KERSTDAG GEOPEND 12.00 - 17.00 uur

Keukens: 
Aster Cucine, Schröder, 

Tristar en Miton.

Apparatuur: 
AEG, Bosch, NEFF, Novy, 

Quooker, Smeg enz.

NIEUW IN ONZE COLLECTIE!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

Reyan heeft al veel gevechten 
overwonnen. Ook vandaag staat hem 
weer een zware operatie te wachten. 
Hij kan de cape met superkrachten 
dan ook goed gebruiken.

Superheld Reyan is klaar 
voor zijn operatie

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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