
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 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Heel Nuenen 
bakt brood

Hebt u 
heel even 
tijd voor......?

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Hee doede mee
2017
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HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

 

Vierhonderdste deelneemster Hobbycentrum de Dorpswerkplaats in het zonnetje gezet

Mevrouw Henny Teunisse enthousiast  
nieuw lid van de dames timmergroep
Door Caroline van Nes

Henny vertelt waarom ze zich bij de 
Dorpswerkplaats heeft aangemeld: “Ik 
ben echt een doener, ik werk graag met 
heel veel materialen, maar ook met 
hout. Ik ben alleen niet zo vertrouwd 
met de techniek die je nodig hebt, de 
boren en de zagen dus ik dacht als ik 
dat nou ga leren, dan kan ik ook meer 

met hout. Eigenlijk vind ik alles wat ik 
met mijn handen kan doen leuk, of het 
nou een bloemstuk maken is, mozaï-
ken of naaien, als het maar creatief is. 
En het is hier natuurlijk heel gezellig.” 
Een bijzondere mijlpaal voor het hob-
bycentrum. PR man Hans van der Lin-
den: “We willen graag van de daken 

Geen interesse vanuit Nuenense inwoners

Extra commissievergadering    
bestuurlijke toekomst brengt niets
Door Gerrit van Ginkel

Slechts vijf insprekers hadden de moeite genomen om op 2 november in de 
Raadszaal van Het Klooster hun zegje te doen. Vooraf was vooral door de 
politiek en de gemeente gevraagd om mee te doen aan de besluitvorming 
over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Blijkbaar denken veel inwoners 
dat de koers al gelopen is en dat de beslissingen al vast staan. De raad maak-
te er weer een voorstelling van waar geen touw aan vast te knopen was.

De PvdA had respect voor de begelei-
dingsgroep die hun voorstel voor een 
raadsbesluit op tafel had liggen. Ze 
vond het jammer dat er geen richting-
gevende keuze was te ontdekken. De 
partij had wel het gevoel dat er een 
mooie nieuwe gemeente voor in de 
plaats gaat komen.
Het CDA gaat voor Son en Breugel en 
merkte op dat er al zo veel gefuseerd 
was in Nederland waarom er dan nog 
zo veel kapitaal nodig was voor de 
procesbegeleiding.
De VVD vond het opmerkelijk dat er 
geen andere randgemeenten bij het 
proces betrokken zijn. Later zou deze 
partij voor het eerst verklaren met 
Eindhoven te willen fuseren.
De SP bracht opnieuw een enquête in 
voor de inwoners tegelijkertijd met de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 
volgend jaar.
De PvdA, CDA en de VVD willen wel 
een besluit nemen om de regie te be-
houden.
W70 gaat voor meer samenwerking in 
de regio maar met behoud van de zelf-
standigheid.
Donkers van de Combinatie zat in de 
begeleidingsgroep en vertelde met 
veel gemeenten te hebben gesproken. 
Son en Breugel en Eindhoven waren 
de laatste die overbleven.
Pijs roept al enkele jaren dat fuseren 
met Eindhoven de beste oplossing is 
voor Nuenen. Op zijn vraag: “wie er 
mee wil naar Eindhoven”,  antwoordde 
Stultiëns van W70: “Wij niet maar we 
willen u wel wegbrengen”.
De extra raadsvergadering op 16 no-
vember zal een oplossing moeten 
brengen over de bestuurlijke toekomst 
van Nuenen. Het is nog steeds onze-

ker wat de rol van de Provincie in deze 
kwestie zal zijn. Den Bosch heeft al 
meerdere keren gedreigd de regie over 
te nemen door de besluiteloosheid van 
Nuenen in deze zaak.

Feestelijke opening expositie ‘Indigenous People’
van Antonie de Rooij

Receptie druk bezocht en zeer geslaagd
Door Nannie van den Eijnden

De peetoom van Antonie, Marc van Abbe, opende de expositie met een har-
telijk welkom aan alle gasten en een dankwoord aan Antoinet Verhagen 
van atelier en beeldentuin ‘Ruimte in Beeld’ voor haar gastvrijheid. De 19 
indrukwekkende schilderijen van Antonie komen uitstekend tot hun recht 
in haar mooie ruimte.

“Antonie is naast zijn vak als vormge-
ver altijd blijven schilderen en is ook 
verder gegaan dan alleen schilderen” 
sprak Marc respectvol. “Hij is vragen 
gaan stellen, dieper gaan kijken en 
heeft zich ontwikkeld tot kunstenaar. 
Hij voegt iets toe, hij laat ons de we-
reld zien”.

In zijn zoektocht naar de authentici-
teit van de mens heeft Antonie de ziel 
van inheemse stammen vastgelegd in 
zeer sprekende portretten. Ze kijken 
je aan. Je ziet wie ze zijn. Het vertrek-
punt was het gesodemieter met de 
oliepijpleidingen in Noord-Amerika, 
twee projecten die Trump begin dit 
jaar nieuw leven heeft ingeblazen 
(Keystone XL en Dakota Access). De 
Indiaanse bevolking wordt in hun be-
staan bedreigd en voert protest. Chief 
Joseph is een van de inheemse mensen 
die Antonie krachtig heeft neergezet. 

Met deze expositie geeft hij ze een ge-
zicht. Door de manier waarop de 
ruimte is ingericht, kijken de inheem-
se mannen niet alleen de bezoeker, 
maar ook elkaar aan. Tussen de por-
tretten in hangen Antonie’s abstracte 
werken van Indiaanse ‘talking sticks’. 
Ook staan er vijf beeldhouwwerken in 
albast van Antoinet, die met hun vorm 
eveneens de ziel uitdrukken. De expo-
sitie is mooi aangekleed met originele 
dromenvangers en passende muziek. 

In de kleinere vierkante kamer hangen 
portretten van vrouwen van andere 
oorspronkelijke stammen, zoals de 
Massai, de Touareg, een Hopi-indiaan 
en een Armeense vrouw, als stil pro-
test tegen de genocide in Armenië. 
Antonie’s werk kenmerkt zich door 
een opbouw in verschillende lagen 
met druppels en lijnen, teksten uit 
kranten en een losse toets. “Ik hou niet 
van fotorealistisch schilderen en zet 
het liever wat losser neer, laat soms 
ook een stuk open en hier en daar is 
het wat ruwer aangezet” vertelt hij. De 
witte golvende lijnen op ooghoogte 
verbinden alle portretten met elkaar. 
Antonie is goed in het ‘pakken’ van de 
ogen. Ze zijn de spiegel van de ziel zei 
Da Vinci al. Antonie kijkt heel tevre-
den en met veel plezier terug op zijn 
vernissage. 

Antoinet en Antonie zijn erin geslaagd 
deze oorspronkelijke stammen een 
heel eigen gezicht te geven in een au-
thentieke expositie, die tot nadenken 
aanzet over hoe de wereld in elkaar zit.

‘Indigenous People’, Ruimte in Beeld, 
Dubbestraat 9a, Nuenen. Open op 
zondag 3 december van 14.00 tot 
17.00 uur en op telefonische afspraak 
met Antoinet Verhagen, telefoon: 06 
23 67 04 05.
www.antoniederooij.nl
www.ruimteinbeeld.nl

enny Teunisse werd afgelopen donderdag verrast in de werkplaats 
van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. De Nuenense pers was uit-
genodigd, de voorzitter sprak haar toe, overhandigde haar een bloe-

metje en er was koffie met gebak. Men is in korte tijd gegroeid van driehon-
derd naar vierhonderd deelnemers, dus dat was wel een feestje waard.

schreeuwen dat we hier in het cen-
trum van Nuenen een supermooi, 
professioneel hobbycentrum hebben, 
een plek waar mensen hun meest uit-
eenlopende hobby’s kunnen uitvoe-
ren. Tegen mensen die verhuisd zijn 
naar een appartement of geen werk-
ruimte meer hebben zeggen wij: ga 
dóór met je hobby, blijf lekker bezig! 
Bij ons kan dat en het is nog gezellig 
ook. Maar we willen ook jongere men-
sen oproepen eens een kijkje te komen 
nemen. Iedereen vanaf achttien jaar is 
hier van harte welkom.”

 Voor meer informatie: 
Facebook Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats Nuenen en website:
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Opening   
Eetcafé    
Slaats & Bo
Op zaterdag 11 november (her)opent 
Eetcafé Slaats & Bo in Mariahout. De 
deuren aan de Mariastraat 20 gaan 
open om 18.00 uur, vanaf 20.30 uur is 
er livemuziek van de band Certainly 
Rock. Tijdens de opening op 11 no-
vember gelden aangepaste prijzen.
Lees volgende week meer in Rond de 
Linde.
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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 
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Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. Bij constatering van een overtreding kan er 
door onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct 
een proces-verbaal worden opgemaakt. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, neem dan 
contact op met het Klantcontactcentrum, (040) 2 631 631. U kunt 
uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

VERGUNNINGEN      
PERIODE 29-10-2017 EN 04-11-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Soeterbeek 8 Restaureren landgoed Soeterbeek 
Molvense Erven, kavel 3 Oprichten woonhuis 
Voirt 37 Oprichten berging 
Collse Heide 62 Oprichten kantoor / bedrijfsruimte 

Geweigerde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Vroente 58 Wijzigen gebruik verhuren 3 kamers 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boordseweg 79 Oprichten woonhuis 
Collse Heide 11 Oprichten bedrijfspand 
Kalvariepad Vervangen brug 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 3 Kansspelautomaten (2) verlenging 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen Intocht Sinterklaas 19 november 
Hoge Brake Straatartiest 
Centrum Nuenen Promotie musical 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Datum Locatie Omschrijving 
03-11-2017 Nuenen c.a. Beleidsregels straatnaamgeving 
02-11-2017 Nuenen c.a. Ontwerpbestemmingsplan 
   ‘Landgoed Gulbergen 2018’ 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

NUENEN CONTROLEERT    
OP PARKEREN EN (BROM)FIETSEN
Komende tijd letten de opsporingsambtenaren extra op het thema 
parkeren en (brom)fietsen. 

Parkeren
Voor het gehele centrum van Nue-
nen geldt een parkeerverbodszo-
ne. U mag alleen parkeren in de 
daarvoor bestemde parkeervak-
ken. U herkent de parkeerverbods-
zone aan deze verkeersborden. 

Op deze plattegrond van het centrum van Nuenen is de parkeerver-
bodszone met groene markering aangegeven. 

Parkeren is NIET toegestaan: 
Op het trottoir, bij een kruispunt op een afstand van minder dan 
vijf meter daarvan, langs een gele onderbroken streep, op een gele-
genheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goede-
ren, in plantsoenen, op grasvelden of andere groenvoorzieningen, 
voor een inrit of uitrit en op een gehandicaptenparkeerplaats zonder 
geldige gehandicaptenparkeerkaart. 

Wist u dat: 
De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeer-
plaats zonder gehandicaptenparkeerkaart € 370,- is? 

(Brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten 
gebruik maken van de verplichte 
(brom)fietspaden. Wanneer een 
verplicht f ietspad ontbreekt, 
moeten zij de rijbaan gebruiken. 
(Brom)fietsen op het trottoir of 
in voetgangerszones zoals het 
Park en het Parkhof is niet toege-
staan, omdat dit gevaarlijke situ-
aties voor het winkelende publiek 
kan veroorzaken. 

Voetgangerszones herkent u aan de ter plaatse 
aanwezige verkeersborden. 

Als u toch (brom)fietst op het trottoir riskeert u 
een boete. Daarnaast is het verboden om over de 
weekmarkt te (brom)fietsen. Als u toch over de 
weekmarkt (brom)fietst riskeert u een boete.

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

Wekelijks halen we de PMD zak op. Hang de zak 
op tijd maar zeker niet te vroeg buiten!   
Samen houden we uw buurt schoon.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind.

VERKEER
Wegafsluiting autoverkeer Beekstraat 13 t/m 17 november
De Beekstraat tussen Berg en Smits van Oijenlaan wordt volgende 
week tijdelijk afgesloten voor het autoverkeer. Het doorgaand 
verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik 
blijven maken van de Beekstraat. Om de verkeersveiligheid te ver-
groten leggen we snelheidsbeperkende maatregelen aan. Deze zijn 
samen met de bewoners gekozen. De werkzaamheden voeren we 
in fases uit, zodat aanwonenden altijd bij de woning kunnen ko-
men. Bij vragen kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 2631631.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 20 november 2017 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 
11 augustus 2017 betreffende het inzageverzoek o.g.v. de Wbp.

2. om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit 
van 25 oktober 2016 waarbij een omgevingsvergunning is ver-
leend voor het verhogen van een bestaand hekwerk met ballen-
vangers aan Wettenseind ter hoogte van Pieterveld 2 t/m 30.

3. om 21.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 
27 juni 2017 waarbij een last onder dwangsom is opgelegd voor 
het gebruik als uitvaarthuis op de locatie Aardappeleterssteegje 
3 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Jubilarissen tijdens Donateursconcert 
Drumfanfare Jong Leven 
Het donateursconcert van Drumfanfare Jong Leven op zondag 5 november 
was een groot succes. Het orkest heeft een zeer divers concertprogramma 
ten gehore gebracht met onder andere de primeur van vier muziekstukken 
die Jong Leven tijdens het concours in Roermond op 19 november ten geho-
re zal gaan brengen. 

Na het concert werden er twee jubila-
rissen gehuldigd; Marie-José van 
Keulen wegens 25 jaar lidmaatschap 
en Toon Arts †. Toon Arts is op 26 
mei 2017 overleden, maar hij is altijd 
een zeer gewaardeerd erelid geweest 
van de Drumfanfare. Zijn 50-jarig ju-
bileum was dan ook meer dan ver-
diend en vol trots heeft zijn vrouw de 
huldiging in ontvangst mogen ne-
men. Voor Marie-José was het een 
bijzonder speciale dag, zij werd met 
mooie woorden toegesproken door 
de voorzitter en ontving een aanden-
ken voor haar jubileum. Vervolgens 
werd de huldiging van Marie-José 
vervolgd met een receptie en een op-
treden van seniorenorkest the Old-ti-
mers uit Nuenen. 

Buiten deze huldigingen om waren er 
meer jubilarissen die op deze dag een 
bos bloemen in ontvangst hebben mo-
gen nemen vanwege hun jubileum:
•	 Wim	Rovers,	35	jaar	lid
•	 Bram	Arts,	35	jaar	lid
•	 Frenk	Raaijmakers,	45	jaar	lid
•	 Elly	van	den	Heuvel,	45	jaar	lid

Namens Drumfanfare Jong Leven allen 
nogmaals van harte gefeli-
citeerd, iedereen be-
dankt voor zijn aanwe-
zigheid en graag tot vol-
gend jaar! Voor meer 
informatie over Drum-
fanfare Jong Leven: 
www.drumfanfare-
jongleven.nl 

Repair Café Laarbeek
Woensdag	 15	 november	 organiseert	
Repair	Café	Lieshout	weer	een	repair-
middag voor defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels en 
fietsen. Locatie: Dorpshuis, Grotenhof 
2	 in	Lieshout	 van	13.30	 tot	 16.00	uur.	
Voor	meer	informatie:	tel.	06-58842046.

Wil	je	meer	horen	over	deze	bijzonde-
re reis van Lucas en Margriet kom dan 
naar de presentatie die ze hierover ge-
ven.	Maandag	13	november,	14.00	uur	
in	D’n	Heuvel,	Heuvel	11	 in	Gerwen.	
Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden	en	
u	hoeft	u	niet	op	te	geven.	We	hopen	u	
te mogen begroeten, zàijiàn!

Altijd gezellig bij de activiteiten van de 
werkgroep leefbaarheid Gerwen, kort-
weg	de	WLG!	

werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com Tel.	06-41102625	
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 

Al fietsend door     
Laos, Vietnam en China
Lucas en Margriet Harms deden het, al fietsend door deze drie prachtige lan-
den. Al drie keer eerder hebben zij fietsreizen gemaakt door Azië, deze keer 
begon de reis in Laos en eindigde de reis in Kumning, China. Het was regel-
matig een pittige reis, door bijzondere landschappen en vele rijstvelden. In 
China fietsten ze door de provincie Yunnan, in delen hiervan heeft de bevol-
king nog maar amper toeristen gezien, Engels spreken kunnen ze ook niet, 
een hele uitdaging dus. 



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

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

MOLEN DE ROOSDONCK
Ambachtelijk gemalen meel voor de thuisbakker

Gerwenseweg 2, Nuenen | www.roosdonck.nl

Biologisch tarwemeel/bloem, speltmeel/bloem, diverse 
brood- en koekmixen, vlaaimix, pannenkoekenmeel, honing.

DEZE WEEK: 
SPECULAASMIX EN PEPERNOTENMIX
Breng voor het complete assortiment een bezoek aan de molen, 

geopend elke zaterdag van 10.00-15.00 uur, of bekijk de website.

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Vlees van eigen boer.
Vertrouwd en super vers!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

2 Rookworsten
Met gratis 500 gram zuurkool  .................5,50
Runder Minute
Steaks ....................................4e gratis
Verscholen Kip
"Heerlijk gekruide kipfilet in bladerdeeg"
per stuk  ..................................................2,25 
Bij 100 gr. Parma Ham
Groene Tapenade ........................ gratis
Kalfs Oesters
"Boter mals" 100 gram  ..........................2,95 
Erwten soep!
............................................. 2e halve prijs
Balkenbrij +
Bloedworst
"Uit eigen keuken" 100 gram  .................0,75 

weekaanbiedingen 
donderdag 9 t/m woensdag 15 november

Winterwortel 
 hele kilo 0,59
Uien        
pan klaar   hele kilo 0,59

Broccoli salade     
 250 gram 1,89

Avocado       
 per stuk 1,49

Kaki persimon      
 2 stuks 0,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Een heerlijke herfst!
Acties week 45 : geldig maandag 6 t/m zaterdag 11 november_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried’s Meergranen
Licht meergranen brood 
2x halve € 1,95    nu € 189_____________________________________________________

Speculaasvlaai
Zachte bodem, banketbakkersroom, 
hierop speculaasbavaroise, 
afgewerkt met hagelschuim
Half € 7,95   heel nu € 1495_____________________________________________________

Snoezige wintersoesjes
In de heerlijke smaken kers, 
witte chocolade, hazelnoot 
en caramel zeezout. 6 voor € 425_____________________________________________________

Onze amandel- 
en speculaasstaven
   nu 2 voor € 895_____________________________________________________

Taai-taai       5+1 GRATIS_____________________________________________________

Speculaas 
gevuldekoeken 3+1 GRATIS

SPECIAL

KOOPJE

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

SOEP VAN

DE WEEK

Het adres voor goed en eerlijk onderhoud!

 APK Den Binnen 14a
 Airco 5674 TW Nuenen
 Banden 06-41448445
 Reparatie www.nvautoservice.nl
 Onderhoud info@nvautoservice.nl

€17,95

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Tausi Kai
(Kipfilet in sojasaus)

***
Babi Pangang

***
Foe Yong Hai

***
Sate kip 2 st.

***
Pisang Goreng 4 st.

***
Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Wij doen ook bezorgen!)

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
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Leerlingen 
Strabrecht College 
winnen Rabobank 
‘Samen Vitaal Award’
De initiatieven van het Strabrecht 
College om de economische vitali-
teit in de Dommelstreek te verbete-
ren zijn beloond met een prijs. Deze 
werd vorige week tijdens het Rabo-
bank Samen Vitaal evenement in 
Geldrop door directeur Victor Veld-
hof uitgereikt aan Stan Schoofs, een 
van de VWO-leerlingen die aan dit 
project heeft deelgenomen. 

De Rabobank heeft een aantal jaren 
geleden al een scan uitgevoerd naar de 
vitaliteit in deze regio in het kader van 
samen vitaal wonen, leven en werken, 
om daarmee betekenis te geven aan 
hun maatschappelijke rol. Ze hebben 
de leerlingen van het Strabrecht Colle-
ge daarbij betrokken en een dialoog 
gevoerd met de leerlingen over actuele 
vraagstukken in hun leefomgeving. 

De leerlingen hebben onder meer een 
fiets- en wandelroute-app gemaakt 
voor ‘Van Gogh's Streken’, een app met 
thematische belevingsroutes in Heeze-
Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen. 
Aan de dialoogsessies deden leerlin-
gen van alle afdelingen mee; vwo, havo 
en mavo. Een prachtig voorbeeld van 
omgevingsgericht onderwijs waar het 
Strabrecht College terecht trots op is.

Een trotse Stan met de ontvangen Rabo-
bank ‘Samen Vitaal Award’, die is ontwor-
pen door Coen Blankwaard uit Nuenen, 
Studio Bonkend. 

In Perspectief, coaching & therapie bij verlies en verandering
Maaike de Graaf
06 3360 7650
www.maaikedegraaff.nl

Van der Stappen uitvaartverzorging
Sigrid Hielkema-Tas, uitvaartverzorger
06 1008 9142
www.vdstappen.nl

Uitnodiging

Licht op
Oude Landen 

Samen herdenken

Onze overleden dierbaren 
in het licht en in de warmte 

van onze herinnering.
    Voor wie steekt u een lichtje aan?

Zaterdag 18 november 2017 tussen 19.00 en 21.00 uur
begraafplaats Oude Landen, Beekstraat 48a te Nuenen

U bent van harte uitgenodigd. Ook 
als uw dierbare elders zijn of haar 
laatste rustplaats heeft gevonden.

Gedwongen huwelijk
Besturen is moeilijk. Zeker het besturen van een auto. Slimme uitvinders 
hebben uitgedokterd dat auto’s gewoon zelf kunnen rondrijden, zonder 
chauffeur, zelfsturend dus. Een auto mét chauffeur achter het stuur maakt 
brokken. Weg ermee dus, met mensen die ongelukken veroorzaken. Een rij-
bewijs halen hoeft dan niet meer en een rijbewijs verlengen ook al niet. Het 
loket Rijbewijzen kan vervallen, weg ermee. En slimme provinciebestuur-
ders hebben bedacht dat gemeentebesturen van bepaalde gemeenten ook 
niet meer nodig zijn. Weg ermee….

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

De gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten gaat binnenkort ook tot 
het verleden behoren. Na bijna zeven-
honderd jaar is het mooi geweest. De 
gemeenteraad zag dat vorig jaar zelf 
ook al in. Fuseren met wie? Wordt het 
de gemeente Eindhoven of toch nog 
misschien Son en Breugel?

Het Eindhovens Dagblad wil van 2400 
ED-lezers in onze gemeente weten 
wat ze vinden van het Nuenens ge-
meentebestuur. Gewoon door blijven 
modderen met het zittende bestuur 
of aansluiten bij grotere broer Licht-
stad Eindhoven of bij de gemeente 
Son en Breugel. Zal mij benieuwen 
wat de uitkomst wordt. Het is geen 
wetenschappelijk onderzoek en ook 
geen representatieve steekproef.

Het ED wil de zittende gemeenteraad 
van 19 leden een helpende hand toe-
steken. Die 19 raadsleden moeten 
donderdag 16 november besluiten 
wat ze zelf willen. Dat gaat raar lopen. 
Want die 19 raadsleden zijn heel erg 
verdeeld, over wel 11 fracties. Er zijn 
drie antwoorden voorgelegd: samen 
gaan met Eindhoven, samen gaan met 
Son en Breugel of alles bij het oude la-
ten. Een soort partnerkeuze dus.

De raadsleden zaten vorige week 
reeds in vergadering bijeen en bespra-
ken de bestuurlijke toekomst van 
onze gemeente. De een wil dit, de an-
der dat. En Monique Donkers van de 
éénvrouwsfractie Combinatie wil 
graag met Son en Breugel in zee gaan. 
Die gewenste partner wil dat niet. Niet 
op vrijersvoeten met Nuenen, zelf-
standig blijven. En mocht er dan al 
met een gemeente gefuseerd gaan 
worden, dan kiest Son en Breugel voor 

samengaan met Oirschot en Best. Per 
se niet met Nuenen dus! Mevrouw 
Donkers kiest dus voor een partner, 
die eigenlijk helemaal niet in het hu-
welijksbootje wil stappen. En wordt 
Son en Breugel dan toch gedwongen 
tot een huwelijk, dan zeker niet met 
Nuenen. Niks mee te maken, zegt Mo-
nique, ik zie Son en Breugel echt wel 
zitten. Hoe dom kun je zijn: kiezen 
voor een partner die niet op jou valt.

Beste gemeentegenoten, vul die en-
quête toch maar in. Vincent van Gogh 
was in de jaren 1883 tot 1885 al op 
vrijersvoeten in Eindhoven. Wie de 
schoen past, trekke hem aan. Wordt 
vervolgd.

Leegstand op het platteland
De leegstand op het platteland begint gigantische vormen aan te nemen. Uit 
cijfers van de NVM blijkt dat op dit moment 11 miljoen vierkante meter agrari-
sche bebouwing leegstaat. Daar komt - naar schatting - tot 2030 nog eens 40 
miljoen vierkante meter bij. Dan praat je over ruim 50 miljoen vierkante meter. 
Dat is 50 vierkante kilometer, iets minder dan het grondoppervlak van de ge-
meente Helmond. De leegstand van stallen en aanverwante agrarische gebou-
wen is nu al groter dan de huidige leegstand op het gebied van kantoren- en 
bedrijfsgebouwen. En die is nog steeds aanzienlijk (ongeveer 6,3 miljoen vier-
kante meter), ondanks de economische bloeiperiode waarin we nu zitten.

In ons eigen Brabant is de agrarische leegstand het grootst, al delen we die twij-
felachtige eer met Gelderland en Overijssel. Omdat onze provinciebestuurders 
nogal fanatiek bezig zijn met beperkende maatregelen voor de landbouw, zal 
de leegstand hier waarschijnlijk nog sneller toenemen dan elders. Dat is een 
maatschappelijke en politieke werkelijkheid waar de landbouwsector mee 
wordt geconfronteerd, maar waar ze volgens de NVM-werkgroep die zich hier-
mee bezighoudt niet exclusief voor hoeft op te draaien. Er moeten dus goede 
sloopmaatregelen komen; sloop en herbestemming moet bijvoorbeeld fiscaal 
aantrekkelijk worden gemaakt. Alleen op die manier kan verloedering van het 
buitengebied voorkomen worden.

Ook in het woud van regels - met vaak grote verschillen tussen provincies en ge-
meenten - moet gekapt worden om ons buitengebied vitaal te houden en vrijko-
mende agrarische gronden vlot te kunnen herbestemmen voor woningbouw en 

recreatieve en sportieve activiteiten. Ons makelaarskantoor 
adviseert vrijwel dagelijks agrariërs en ondernemers over 

aan- en verkoop, taxaties en herbestemmingen. De in-
gewikkelde en zeer wisselende regelgeving maakt het 
vaak niet eenvoudig, weten wij uit eigen ervaring. Dat 
is jammer voor de betrokken ondernemers die dan het 
slachtoffer dreigen te worden van de snelle economi-
sche en politieke veranderingen, maar ook voor de sa-
menleving in zijn geheel. Die heeft immers ook baat bij 

een vitaal buitengebied. Bovendien kan naar schatting ze-
ker de helft van de vrijkomende agrarische bebouwing in-

gezet worden voor kleinschalige woningbouw. Dat le-
vert dan weer een bijdrage aan het gedeeltelijk 
wegwerken van de tekorten op de woningmarkt.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Heel Nuenen bakt brood
Zelf brood bakken is populair. Ambachtelijk gemalen meel is puur en van 
goede kwaliteit. In molen De Roosdonck wordt dan ook nog op de traditio-
nele wijze meel gemalen met stenen. Op deze manier wordt het authentie-
ke beroep van molenaar in stand gehouden en blijft de molen maalvaardig. 
Molen De Roosdonck draait volledig op vrijwilligers; molenaars Mario en 
Casper zorgen ervoor dat deze technisch in orde is en malen onder andere 
tarwe en spelt tot ambachtelijk meel. 

De passie voor duurzame en ambach-
telijke producten wordt tegenwoordig 
veel gedeeld. Brood behoort tot de ba-
sisvoedingsmiddelen, is gezond en be-
vat veel belangrijke voedingsstoffen. 
Om het deeg te laten rijzen is gist of 
een zuurdesem nodig.
Voor de enthousiaste thuisbakker zijn 
in de molenwinkel alle ingrediënten 
aanwezig voor het bakken van een lek-

ker brood. Zo zijn onder andere ver-
krijgbaar biologisch meel, bloem, 
broodmixen en gist. Daarnaast beho-
ren ook griesmeel, pannenkoeken-
meel, boekweit, koekmixen en Lim-
burgse vlaai-mixen tot het assorti-
ment. Uiteraard ontbreken de recepten 
voor de bereiding niet en geven vrij-
willigsters Els en Marga graag advies.

Wie het malen van graan eens wil be-
kijken of een rondleiding door dit 
mooie monument wil, is welkom op za-
terdag. De molenaars Mario en Casper 
zijn dan aanwezig en leiden de bezoe-
kers graag rond. Bij voldoende wind 
wordt er natuurlijk ook gemalen.

Molen De Roosdonck en molenwinkel 
zijn geopend elke zaterdag van 10.00-
15.00 uur. Kijk op onze website www.
roosdonck.nl om op de hoogte te blijven.

 

Bier Ruilbeurs  
in Lieshout
Op zaterdag 11 november wordt 
voor de 22e keer de Bavaria bier 
ruilbeurs georganiseerd in Bavaria 
brouwerij café in Lieshout.

Op deze ruilbeurs komen alleen arti-
kelen die iets te maken hebben met 
BIER, zoals glazen, pullen, viltjes, eti-
ketten, bierdopjes, openers, lampen, 
reclameborden en nog veel meer.
Deze ruilbeurs wordt zowel door de 
binnen als buitenlandse verzamelaars 
druk bezocht.
Dus hebt u meer interesse in bier dan 
alleen drinken kom dan eens langs op 
onze ruilbeurs, om 10.00 uur gaan de 
deuren open en rond 10.30 zal de ruil-
beurs officieel geopend worden door 
Tijn Swinkels. De ruilbeurs is tot 14.00 
uur geopend.

Bavaria brouwerij café vindt u midden 
in Lieshout aan de Heuvel 5. Aan de 
achterzijde en voorzijde vindt u de 
parkeerplaatsen. Voor inlichtingen 06-
25444759.

Verkiezingen, de SP
De SP doet weer mee met de verkiezingen. Hein Kranen, lijsttrekker en raadslid van de SP 
betoogt in een stuk in deze krant dat de SP een bijzondere partij is, omdat deze zowel lan-
delijk als lokaal is. Dit geldt echter voor veel andere partijen ook en dat zijn: de VVD, de Pv-
dA, Groen Links, D66 en het CDA.
Voorts stelt hij dat de SP het gehele jaar door te rade gaat bij haar achterban. Dit lijkt mij 
een alleszins vanzelfsprekende zaak. De lijsttrekker heeft één stem net als alle leden. Ken-
nelijk was Hein Kranen niet op de hoogte van deze regel, want toen hij eenmaal raadslid 
was, bekommerde hij zich in het geheel niet om de mening van zijn achterban. Dit is dan 
ook de reden dat u op de verkiezingslijst voor 2018 veel nieuwe namen zult zien. Zes men-
sen die op de lijst stonden, zijn uit de SP gestapt, even als een aantal kernleden. 
Vervolgens legt hij er de nadruk op dat geluiden vanuit de bewoners serieus genomen 
worden. Dat blijkt dan niet uit hun stemgedrag voor het uitvaarthuis waar een petitie met 
4200 handtekeningen terzijde werd gelegd en een stuk met ruim 6000 handtekeningen 
ook werd genegeerd.
Tenslotte: “De wereld is van ons en verdient veel meer zorg.” Het bomenbeleidsplan werd 
in eerste instantie door de SP getraineerd. De SP nam het voortouw voor de kap van 50 
berken, ook tegen de wil van een groot deel van de achterban.
Het keuzes maken op inhoud lijkt mij het enige wat de SP zou moeten doen: de beginselen 
van de SP moeten terug te vinden zijn in het stemgedrag.
Het is een droeve zaak dat de SP, zeker het laatste jaar zich heeft laten beïnvloeden door 
partijpolitieke verhoudingen, hetgeen zich uitte in het kritiekloos meestemmen met W70.

Teuntje Schulp, Wilgenstraat 12, Nuenen

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

Ingezonden brieven
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

Dokter Lieveld vertelt...

Bij artrose, reumatoïde artritis, fybromyalgie: 

Aanpak van symptomen   
én afweersysteem
Reuma is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor meer dan 100 ver-
schillende reumavormen. Rond de twee miljoen Nederlanders heeft last van 
een van die vormen. Dat is zo’n beetje 1 op de 5 mensen in ons land! 

Bij reuma onderscheiden we drie 
‘hoofdsoorten’: artrose, ontstekings-
reuma, (zoals reumatoïde artritis) en 
wekedelen-reuma (zoals fybromyal-
gie). Deze ziekten worden chronisch 
genoemd, want er zijn geen westerse 
medicijnen om ze te genezen. 

Artrose, daarbij verslechtert of ver-
dwijnt het kraakbeen tussen de ge-
wrichten. Vaak worden de botuitein-
den onder het kraakbeen dikker. Op 
de botuiteinden ontstaan soms uit-
steeksels van bot. Dat kan extra pijn-
lijk zijn. Verder hebben artrosepatiën-
ten dikwijls last van ontstekingen van 
het gewricht, vaak veroorzaakt door 
afbraakmateriaal van het kraakbeen.
Misschien hoort u wel eens dat artro-
se geen reuma is. Dat komt omdat 
lang werd gedacht dat artrose ge-
woon 'slijtage' was. Echter, artrose is 
geen gevolg van een verouderings-
proces, maar een echte reumatische 
aandoening. 

Reumatoïde artritis (RA), daar doelen 
veel mensen op als ze het over reuma 
hebben. Het is de bekendste vorm er-
van. Bij RA zijn gewrichten regelmatig 
langere of kortere tijd ontstoken. Dik-
wijls veroorzaken deze ontstekingen 
beschadigingen. Hierdoor kunnen de 
gewrichten misvormd raken. 
RA is een ziekte van het afweersys-
teem. De afweercellen vergissen zich 
en keren zich tegen het eigen lichaam. 
Ze ruimen niet alleen indringers op, 
maar gaan ook eigen gewrichten en 
gewrichtskapsels te lijf. 

Fibromyalgie betekent ‘pijn in bind-
weefsel en spieren.’ Fibromyalgie ver-
oorzaakt pijn, stijfheid en vermoeid-
heid. De westerse wetenschap kan in 
het lichaam niets vinden wat de aan-
doening kan verklaren. Fibromyalgie 
vindt men daarom erg moeilijk vast te 
stellen. 
Medische acupunctuur kan de pijn, de 
extreme vermoeidheid en de ontste-
kingen bij reumatische aandoeningen 
vaak verhelpen of voorkomen. Ook 
kan acupunctuur voorkomen dat ver-
groeiingen (door ontstekingen) ont-
staan. Deze positieve effecten worden 
inmiddels ook bevestigd door moder-
ne, wetenschappelijke studies.

Echter, de Traditionele Chinese Ge-
neeskunde stelt dat acupunctuur niet 
alleen symptomen kan aanpakken, 
maar ook ons afweer- en energiesys-
teem positief beïnvloedt. En inder-
daad: in mijn praktijk merk ik dat bij 
veel patiënten de reumatische klach-
ten blijvend verdwijnen. Dat kan erop 
wijzen dat de oude Chinese genees-
heren het bij het rechte eind hebben. 

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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 en 
Caroline van Nes.
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.

© 2017 - “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:

Gestolen juwelen
Terugbezorging tegen beloning. Con-
tact via Rond de Linde, 040-2831200.

Lieve Nuenenaren, een kleine update
Enkele weken geleden heb ik jullie gevraagd om donaties van schriften en 
pennen voor onze middelbare scholieren hier op St. Maarten. Ik dacht dat ik 
met een tasje terug zou keren maar uiteindelijk was het zoveel dat ik alles in 
11 dozen heb moeten verschepen naar St. Maarten! En gisteren zijn de dozen 
aangekomen! 

De mentoren van onze school, het Milton Peters College, zijn de schriften en 
pennen aan het uitdelen aan de kinderen die het zwaarst getroffen zijn in hun 
thuis situatie. Ondertussen is de situatie op St. Maarten langzaam maar zeker 
aan het verbeteren. De meeste mensen hebben nu weer elektriciteit en water. 
Ikzelf ben erg blij met de wateraansluiting gisteren! Desondanks hebben ve-
len slechte woningen en veel banen zijn verloren gegaan. Veel bedrijven kun-
nen niet heropenen en de politieke situatie is ook niet bepaald fantastisch. 
Maar wij blijven positief. Wij zijn jullie erg dankbaar voor de donaties! 
Dankjewel Nuenen!

Daphne Prevoo
Leerkracht Kunst op Milton Peters College

Hebt u heel even tijd voor......?
Al een respectabel aantal jaren organiseren de Gezamenlijke Nuenense Ker-
ken rond Kerstmis de zogenaamde kerstpakkettenactie. 

Doel van deze actie is Nuenense alleen-
staanden en gezinnen, met een zwakke 
financiële beurs, te verrassen met een 
goed gevuld kerstpakket. Daarnaast 
wordt aandacht geschonken aan men-
sen die in het voorbije jaar afscheid 
hebben moeten nemen van een van 
hun dierbaren. Ook ontvangen mensen 
die persoonlijk in een moeilijke positie 
zitten een aandachtspakket.
Om deze actie geslaagd te kunnen uit-
voeren zijn veel handen nodig, men-
sen die een paar uurtjes zich willen in-
zetten voor dit goede doel. 
Op dit moment kunnen we nog extra 
hulp gebruiken en is men zeer welkom.
Daarom doen wij een beroep op Nue-
nenaren (jongeren en ouderen) die op 
zaterdag 9 december zich 2 uur in wil-
len zetten voor het hierboven om-
schreven goede doel. 
Dat betekent feitelijk dat u 2 uur in een 
van de Nuenense supermarkten (uit-
gezonderd Aldi) het winkelend publiek 
van dienst bent door een boodschap-
penlijstje aan te bieden en/of de door 
de klant gekochte artikelen aan te ne-
men en in de daarvoor bestemde do-
zen/kratten te leggen.
De ervaring leert dat het mooi maar 
vooral ook dankbaar werk is. De kerstac-
tie wordt al jaren door de inwoners van 
Nuenen omarmd. Want het is een actie 
dichtbij en wordt georganiseerd ‘door 
Nuenenaren voor Nuenenaren’.
U kunt u telefonisch of per email mel-
den door uw naam en adres door te ge-
ven aan Klara Jansen 040-2833434 of 
per email k.jansenboshuizen@onsnet.
nu of bij Theo Swinkels 040-2833514 
email t.swinkels01@onsnet.nu.
U ontvangt dan t.z.t een overzichts-
rooster waarop vermeld staat op welke 
tijd en in welke supermarkt u op zater-
dag 9 december verwacht wordt aan-
wezig te zijn.

Retro liedjesfestival
Omroep Kontakt organiseert op zondag 
12 november het RETRO Liedjesfesti-
val in het Buurthuis in Mariahout.
In het kader van het 25-jarig bestaan 
van Omroep Kontakt, de lokale omroep 
van Laarbeek, vinden er het komende 
jaar diverse extra activiteiten plaats. Een 
daarvan is dit festival. Omroep Kontakt 
organiseert het Laarbeeks Liedjesfesti-
val al vele jaren één week voor Carnaval. 
Vele verschillende liederen zijn er door 
evenvele zangers en groepen in die ja-
ren op de diverse festivals ten gehore 
gebracht.
Tal van deelnemers uit de vorige edities 
brengen op zondag 12 november a.s een 
aantal van de door hen eerder gezongen 
liederen op het Retro festival. We gaan 
gewoon even terug in de tijd. Het be-
loofd een gezellige ouderwetse festival-
middag te worden. De aanvang van het 
festival is om 14.00 uur in het Buurthuis 
Mariahout. Iedereen is van harte uitge-
nodigd, jong en oud. De entree is gratis.

Het vervolg van Total Fence 
Zowat het gehele personeel van het Mierlose hekwerk bedrijf Total Fence 
verhuist niet mee naar de nieuwe eigenaar B&G Hekwerk in Best. Vrijwel ie-
dereen heeft gekozen voor een dienstverband bij het Nederlands Hekwerk 
bedrijf (NHB), van Gerwenaren Tonnie van der Heijden en Gert Ketelaars.

Advertorial

Van der Heijden en Ketelaars vertel-
len dat er al voor het faillissement van 
Total Fence gesprekken tot overname 
van Total Fence zijn gevoerd, maar 
dat de bank na het faillissement geko-
zen heeft voor het overnamebod van 
B&G en het bod van NHB heeft afge-
wezen.
Beide heren zijn achteraf blij dat de 
keus niet op hen is gevallen, hierdoor 
kan NHB met een frisse blik en met een 
schone lei beginnen. De verwachting is 

dat een groot deel van de klantenkring 
van Total Fence bediend gaat worden. 
NHB wordt geleid door Gert Ketelaars 
en Ton van der Heijden. Beiden heb-
ben 50% van de aandelen en inmiddels 
is VHS hekwerk uit Asten aan de groep 
toegevoegd.
Volgens van der Heijden begint NHB 
trots aan een mooie toekomst met als 
begin het dealerschap in Brabant voor 
diverse grote spelers in hekwerken uit 
binnen- en buitenland.

Symposium      
Niet Aangeboren Hersenletsel
Op 2 november vond in Het Klooster in 
Nuenen het jaarlijkse symposium over 
niet-aangeboren hersenletsel van het 
NAH Netwerk Zuidoost Brabant plaats. 
Het thema was dit jaar: initiatieven en 
activiteiten voor en door mensen met 
hersenletsel. Op het symposium waren 
zowel ervaringsdeskundigen, medewer-
kers van welzijnsorganisaties, zorgorga-
nisaties en van verschillende gemeentes 
uit de regio aanwezig.

De informatiemarkt werd druk be-
zocht, de bezoekers waren onder de in-
druk van het interview met deelnemers 
van NAH Young en het initiatief van 
Thea Bevers om zelf dagactiviteiten te 
organiseren in Gemert. Tot slot was er 
een optreden van levensverteller Bram 
Thomassen die zelf hersenletsel heeft. 
Hij liet op indringende wijze zien wat 
hersenletsel betekent in zijn leven en 
hoe hij daar toch iets positiefs van weet 
te maken. Voor vragen over hersenlet-
sel kunt u u wenden tot het Advies en 
informatiepunt van het NAH netwerk 
via telefoonnummer 088-6330999 of 
informatie@nahzobrabant.nl

Bij voorbaat onze welgemeende dank 
voor uw aanmelding om mee te doen 
aan deze mooie en jaarlijks terugke-
rende actie.
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Verrassend Allerzielenconcert      
met fraaie contrasten
Door Peter van Overbruggen

Muziek van Rutter
De H. Clemenskerk was gevuld met 
concertgangers, die wellicht speciaal 
voor de muziek van Rutter waren ge-
komen. Het moet gezegd: het was voor 
mij even wennen aan de speciale 
klankkleur die deze componist soms 
uit zijn pen laat vloeien. Het leek erop 
dat ook koor en orkest in de eerste ma-
ten wat moeizaam op gang kwamen. 
Maar gaandeweg kwam Rutters mu-
ziek binnen, om te beginnen met een 
overtuigend en smekend Kyrie uit zijn 
requiemmis. Dat mensen zich letter-
lijk uit de put kunnen zingen, was goed 
te horen in ‘Out of the deep’. De celliste 
wist met haar sonore solo de diepe 
droefenis voelbaar te maken, waarbij 
de unisono-klanken van het koor de 
klaagzang prachtig aanvulden. 

Overweldigend
In het ‘Agnus Dei’ hoorden we het Lam 
Gods bezingen, smekend, met grote 
aandrang. Hoe anders klonk vervol-
gens de bekende psalm 23 ‘the Lord is 
my shepherd’. Daar belandden we in 
vredige weiden, met pastorale klanken 

van de cello’s, fluit en hobo, klinkend 
als de schalmei van een goede herder. 
Met Lux Aeterna (het eeuwige licht) 
waren we terug in de Dodenmis. De 
solostem klonk nauwelijks uit boven 
de overweldigende klanken van de bla-
zers. Alsof tegen de dood niet te vech-
ten valt… Maar dan straalt het hemel-
se licht uit de vrouwenstemmen, als 
van een engelenkoor, gesteund door de 
fluiten en horen we weer het beginthe-
ma: Requiem Aeternam.

Jocanto in topvorm
De plaats van het grote projectkoor 
wordt dan ingenomen door Jocanto. De 
muziek van Rutter die zij zingen lijkt 
speciaal voor hen geschreven te zijn. 
Op lange lettergrepen en noten laten zij 
hun frisse, jonge en krachtige stemmen 
klinken. Geroutineerd én overtuigend 
is hun samenklank in ‘Will you remem-
ber’! Maar ook in ‘For the beauty of the 
earth’ zingt het jongerenkoor, begeleid 
door de harp, melodieën, waarmee 
Rutter zo beroemd en geliefd is gewor-
den. Het is een lied met een optimis-
tisch vergezicht en zo klonk het ook.

Allerzielenconcert ‘Remember with Rutter’,  fotografie: Frank van Welie

www.vdstappen.nl   |   040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Monique van Heesch-Toirkens RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 

Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Na het overlijden van een dierbare beleven veel nabestaanden de dagen tot 
aan de uitvaart in een roes. Vaak dringt het echte verlies en gemis pas later 
tot hen door. Herinneringen kunnen daarbij door de tijd steeds meer troost 
gaan bieden en waardevoller worden. 

Tastbaar
Foto’s, filmpjes of gedachten als her-
inneringen; alles is even dierbaar en 
waardevol. De laatste jaren zijn er 
gelukkig ook steeds meer mogelijk-
heden bijgekomen voor het bewaren 
van tastbare herinneringen. Zo zijn 
wij vijftien jaar geleden als eerste  
gestart met het vervaardigen van 3D 
hand- en gelaatsafdrukken en daarna 
volgde onze uitgebreide collectie van 
as- en herinneringssieraden. En van-
af nu kunnen wij u ook een unieke en 
tastbare herinnering aan uw overle-
den dierbare bieden in de vorm van 
een sfeervol en warm tapijt. 

Elegante en sfeervolle herinnering 
In dit unieke tapijt wordt de vinger-
afdruk van uw overleden dierbare op 
elegante wijze verweven in de stof. 
Hierdoor krijgt u een uniek tapijt 
dat symbool staat voor de identiteit 
van uw overleden dierbare. Terwijl 
de vingerafdruk goed herkenbaar is 
voor u, is het voor anderen ‘gewoon’ 
een sfeervol tapijt. Dat maakt het 
minder beladen en geeft u de moge-
lijkheid in alle rust de herinnering aan 
uw overleden dierbare te koesteren.

Wand- of vloertapijt
Ons Fingerprintcarpet is te gebrui-
ken als wand- of vloerkleed. Het is 
beschikbaar in diverse formaten en 
in standaard twaalf kleuren. Uiter-
aard kunt u ook een kleur naar wens 
samenstellen, zoals de lievelingskleur 
van uw overleden dierbare of een 
kleur die helemaal bij uw inrichting 
past. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit nieuwe 
tapijt of over onze andere mogelijk-
heden voor tastbare herinneringen? 
Neemt u gerust contact met ons 
op, we praten u graag bij. Ook vindt 
u meer informatie op onze website 
www.vdstappen.nl/fingerprintcarpet.

Zoekt u ook naar een warme, tastbare 
herinnering aan uw overleden dierbare?

 

Drijehornicklezing:

Hoogspanning aan de 
Belgisch-Nederlandse grens
Heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen organiseert op donderdag 16 
november een lezing. Herman Janssen en Frans van Gils spreken dan over de 
dodendraad, een grensversperring onder hoogspanning van het Duitse le-
ger uit de Eerste Wereldoorlog die liep van Knokke tot Gemmenich (van Cad-
zand tot Vaals). Hij heeft minstens een duizendtal mensenlevens gekost.

Janssen en Van Gils zijn lid van heem-
kundekring Amalia van Solms (Baarle-
Nassau-Hertog) en vertellen aan de 
hand van 200 unieke foto’s over de 

Duitse inval in België, de bezetting, de 
grensbewaking aan beide kanten van 
de grens, het oprichten van de doden-
draad en de gevolgen ervan voor de 
grensbewoners, smokkelen, brieven 
van en naar het front, over de Neder-
landse neutraliteit, spionage en het 
verzet. In het tweede deel van de le-
zing ligt de klemtoon op de heel bij-
zondere situatie in Noord-Brabant, 
waar de enclaves van Baarle-Hertog 
niet door het Duitse leger bezet kon-
den worden. Tot slot bespreken Frans 
en Herman hun pedagogische en toe-
ristische realisaties, gekaderd in de 
honderdste herdenking van de Groote 
Oorlog. Met dit project wonnen zij in 
2014 de Knippenbergprijs.

De voordacht is in de Dassenburgt, 
Jacob Catsstraat 1-3 in Nuenen. Aan-
vang 20.00 uur, vrij toegankelijk.

Uitreiking Samen Vitaal Awards

Nieuwe inzichten     
en een waslijn vol ideeën
Op 1 november kwamen zo’n 160 betrokken inwoners, bestuurders en on-
dernemers naar het Samen Vitaal Event bij Rabobank Dommelstreek in 
Geldrop. Kennis, contacten en ideeën uit Nuenen, Heeze-Leende en Geldrop 
werden volop gedeeld. Acht succesvolle initiatieven in deze regio ontvingen 
als stimulans een Samen Vitaal Award. Ze versterken de vitaliteit van onze 
regio aantoonbaar!

Samen Vitaal groeit 
“De grote belangstelling voor het Sa-
men Vitaal Event is tekenend voor de 
ontwikkeling van Samen Vitaal,” ver-
telt Victor Veldhof, directeur van Ra-
bobank Dommelstreek enthousiast. 
“Het besef neemt toe dat we samen 
moeten zorgen voor een vitale woon- 
en werkomgeving. Samen Vitaal 
brengt mensen en ideeën samen, ver-
bindt ze en geeft ze een zetje, zodat ze 
daadwerkelijk gerealiseerd worden. Ik 
ben ontzettend trots op alle initiatie-
ven en de enorme energie van alle be-
trokkenen bij Samen Vitaal!” Het pro-
gramma is gebaseerd op de coöpera-
tieve gedachte van waaruit de bank 
ooit is ontstaan en het willen vervullen 
van een sociaal-maatschappelijke rol. 

Nieuwe vitaliteitsscan 
Naast een terugblik op het afgelopen 
jaar en een inspirerend verhaal over 
circulair ondernemen van Bas Rüter, 
directeur Duurzaamheid Rabobank, 
bood het Samen Vitaal Event ook nieu-
we inzichten. De vitaliteitsscan van de 
regio uit 2015 is geactualiseerd. Door 
dialoogsessies heeft bovendien een 
verdieping plaatsgevonden. Dat lever-
de zes aanvullende uitdagingen op 
voor de regio; van het verduurzamen 
van woningen tot het zorgen voor vol-
doende gekwalificeerd arbeidspotenti-
eel en het beter benutten van onze 
aantrekkelijke woonomgeving met 
veel natuur. Alle inzichten zijn gebun-
deld in een rapport dat te vinden is op 
www.startsamenvitaal.nu. 

Mooie stimulans 
Daarnaast was er ruimte om successen 
te delen met de uitreiking van de Samen 
Vitaal Awards. Het initiatief ‘Maak een 
punt met je leeftijd’ ontving de Samen 
Vitaal Award in de categorie Economi-
sche Vitaliteit. Dit initiatief in Heeze 
helpt 50+ers aan werkervaring en zet ze 
in hun kracht. De Vitaal Award Wonen 
ging naar Slimme Wijk Nuenen-West, 
een mooi voorbeeld van sociale innova-
tie. De Samen Vitaal Award in de cate-
gorie Leefbaarheid & Duurzaamheid 
krijgt een mooi plekje op het Strabrecht 
College in Geldrop. Zij vielen in de prij-
zen met hun jongerenprogramma, 
waarbij jongeren Samen Vitaal projec-
ten verrijkten met hun ideeën.

Op het gebied van Zorg & Welzijn was 
er een Award voor GezondDorp Leen-
de. Initiatiefnemer Hans van Kuijk was 
blij verrast: “Het idee voor Gezond-
Dorp is ontstaan naar aanleiding van 
de vitaliteitsscan, waarmee Samen Vi-
taal gestart is. De bank heeft ons op 
weg geholpen met hun netwerk en pu-
bliciteit. Inmiddels kunnen we mooie 
resultaten laten zien en is onze groot-
ste uitdaging om het project over-
draagbaar te maken naar andere re-
gio’s.” Een aanmoedigingsprijs was er 
voor de veelbelovende initiatieven Fi-
nancieel Fit, The Future of Living, 
D100 Platform Duurzaamheid en het 
Bijna Thuis Huis in Nuenen. 

60 kansen 
Na alle verhalen ging iedereen zelf aan 
de slag. In drie sessies stond het delen 
van kennis en ideeën centraal. Op 
kanskaarten kon iedereen zijn of haar 
idee voor een vitale gemeenschap no-
teren en ophangen aan de waslijn. 
Ruim 60 ideeën zijn gedeeld, een 
mooie start voor de ontwikkeling van 
nog meer nieuwe initiatieven voor het 
versterken van de vitaliteit van onze 
regio. Heeft u zelf ook een goed idee, 
wilt u meedenken of meer weten over 
de reeds bestaande initiatieven? Kijk 
op www.startsamenvitaal.nu

Een uitbundige dorpsquiz en een spectaculair Allerzielenconcert: dat waren 
in Nuenen de belangrijkste keuzemogelijkheden op zaterdagavond 4 no-
vember. Voor het concert moest je - anders dan bij de Hee doede mee-fana-
ten - je gsm wel op ‘stil’ zetten. De beloning die je daarvoor kreeg was een 
bijzondere muziekavond.

Requiemmuziek in de kerstsfeer
Ineens zitten we - in dit Allerzielen-
concert - in de kerstsfeer, als het jonge-
renkoor zingt: All the bells of Paradise. 
Het is een vredig kerstlied in de beste 
Engelse caroltraditie, een lied, dat over 
het hemelse paradijs gaat, dat we ook 
de overledenen toewensen. Geen dood 
en treurnis meer, maar zicht op een 
nieuw leven. Als de geboorte van het 
nederige kind wordt bezongen, zwijgt 
- in alle eerbied - het orkest. Welkom 
in het paradijs, maar dan wel op aarde! 
Voor mij was dit prachtige stuk het 
hoogtepunt van het concert. 

Spetterende uitsmijters
De twee a cappella koorintermezzo’s 
vormden een meditatief en aange-
naam rustpunt, voorafgaand aan het 
krachtige spektakel, dat daarna volgde. 
Zoals de dirigent Tom Suters het aan-
kondigde: “Vorig jaar vond men het al-
lemaal wat droevig klinken, dus dit 
jaar doen we het anders.” Inderdaad, 
we hoorden een uitbundig ‘Gloria’, 
waarbij de koperblazers en slagwerk 
flink uitpakten en ook het orgel - voor 
het eerst - zich niet onbetuigd liet met 
golvende toonladders en soms onheil-
spellende akkoorden. We hoorden de 
bekende gloriatekst in allerlei varian-
ten: in solo’s, rustige koorpassages, 
met vol orkest, tempowisselingen. Dit 
klonk niet bepaald als een ‘Gloria’ voor 
liturgisch gebruik. Ik kreeg zelfs asso-
ciaties met het bekende wereldse (!) 
muziekstuk ‘Carmina Burana’, waarin 
het er ook nogal heftig aan toegaat. 
Aan het ’Amen’ leek geen einde te ko-
men….
Alle koren en een klein symfonieorkest 
formeerden zich op het podium voor 
het slotstuk ‘Be Thou my vision’. Met 
deze finale keerden we weer terug naar 
de vertrouwde en toegankelijke Rutter. 
Daarmee was een muzikale krachttoer 
van zangers en musici met succes vol-
bracht. We zijn benieuwd wat het Al-
lerzielenconcert van 2018 voor ons in 
petto heeft….

Zondagochtendwandeling    
op de Grotelse Heide
Op deze zondagochtend de 12e november zal het IVN Laarbeek een excur-
sie verzorgen in Grotel. Het schitterende landschap van de Grotelse Heide 
blijkt in elk jaargetijde de moeite waard te zijn.

De deskundige begeleidsters en bege-
leiders van het IVN zullen u rondlei-
den over de stille pracht van deze hei-
de met zijn vele verschillende soorten 
landschappen. Heel hun diversiteit is 
hier te bewonderen.
De open gebieden en de bosgebieden 
wisselen elkaar af en geven het land-
schap een exotische tint. Door dit alles 
heen stroomt de Esperloop, een au-
thentieke heidebeek met steile oevers 
en schoon en ijzerrijk water met kans 
op de ijsvogel.
Het lijkt hier steeds mooier te worden. 
De Snelle Loop, waarin de Esperloop 
uitkomt, heeft enige tijd geleden een 
natuurlijke verkaveling ondergaan. 
Hier wordt ’n ecologische verbindings-

zone gevormd, en krijgt de natuur ’n 
geweldige uplift. Deze keer zal er een 
algemene herfstwandeling worden ge-
houden. We besteden aandacht aan de 
natuur die zich terug trekt en zich voor-
bereidt op de winter. We gaan aandacht 
besteden aan sporen en misschien nog 
een beetje aan de paddenstoelen, van 
welke er normaalgesproken vele soor-
ten in de Grotelse Heide voorkomen, 
maar die nu nagenoeg weg zijn.
De wandeling zal om 10.00 uur begin-
nen, en zal tot ongeveer 12.00 uur du-
ren. De start van de wandeling zal zijn 
bij de parkeerplaats naast Grotels Hof, 
Grotel 5, te Bakel. Tot ziens op deze 
zondag 12 november voor deze bijzon-
dere natuurbeleving.
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Nieuwe Prins(es) Dwèrsklippels
Het is bijna de elfde van de elfde! Vanaf dat moment is het nog 90 dagen tot 
het mooiste feest van het jaar weer losbarst. Aanstaande zaterdag vindt in 
Nederwetten de eerste Prinsenwissel plaats, waarna er nog een aantal zul-
len volgen, ook van de jeugd in Nuenen en Gerwen!

Raad de nieuwe 
Prins(es) van 
de Raod van 
Zatterdag!
Hier zijn de volgende drie aanwijzingen 
om er achter te komen wie de kartrek-
kers van de Raod van Zatterdag zullen 
zijn in carnavalsseizoen 2017-2018:
7. hij/zij is bijzonder hulpverlenend
8. 3 is eigenlijk niet genoeg
9. Vincent is een goede bekende

Tijdens de prinsenwissel worden de 
laatste twee alles onthullende aanwij-
zingen gegeven.
Zondag 12 november in de feesttent 
achter residentie restaurant Goesting 
aan het Park in Nuenen. Vanaf 15.11 af-
scheid van Prins Röller en zijn adjudan-
ten en om 19.11 is de grote onthulling.

Roddels in ’t Narregat:     
Hedde gij da gezeet gehad (5)
Natuurlijk is er voor de Gerwense jeugd tijdens de carnaval ook een hele be-
langrijke taak weggelegd. Vorig jaar zetten Jeugdprins Juventa, Jeugdprin-
ses Danza en Adjudant Penalta de tent in Gerwen nog behoorlijk op stelten. 
Wie dit het komende jaar zal gaan doen, blijft voor iedereen spannend. Dat 
ze volop bezig zijn met de voorbereidingen mag wel duidelijk zijn. Het nieu-
we jeugdtrio zal op zaterdagmiddag 25 november bekend worden gemaakt 
in de hiervoor bestemde tent op het Heuvelplein in Gerwen. Hiervoor is na-
tuurlijk ook iedereen vanaf 13.30 uur van harte uitgenodigd. 

Jeugdprins 
Dwèrsklippels
Hebben jullie al enig idee wie onze 
nieuwe jeugdprins(es) gaat worden en 
op welke school hij of zij zit? Misschien 
hebben de hints van de vorige weken je 
al een eind op weg geholpen? Over 
ruim een week en dan wordt het grote 
geheim eindelijk onthult. Ook Prinses 
Marjolein, Hofdame Roos en Adjudant 
Lars maken zich op voor alweer hun 
laatste activiteit: hun afscheid.
Op zaterdagmiddag 18 november 
wordt het feest voor alle kinderen uit 
Nuenen. Gedurende de middag zal 
steeds duidelijker worden wie de kar 
gaan trekken tijdens het Nuenense 
Jeugdcarnaval. Hier nog een paar hints 
waardoor je misschien al een idee 
krijgt......

7.  Een bes en een banaan
8.  Het smaakt naar alle kleuren van 

de regenboog
9.  Ezelsbruggetje.....

Volgende week volgen de laatste hints!
Maar kom sowieso allemaal naar Het 
Klooster op 18 november vanaf 14.30 
uur!

Wat betreft de nieuwe hoogheid van ’t 
Narregat is er deze week weinig 
nieuws te melden. Het is rustig in het 
dorp. Volgens mij was er een of ande-
re dorpsquiz waar iedereen druk mee 
was. Vorige week was nog de bood-
schap ze hebben hem….… 

De PKC wordt ook iets voorzichtiger 
en besluit vanaf nu nog maar één aan-
wijzing per week vrij te geven. Het 
wordt ze anders te heet onder de voe-
ten…… 

De tip voor deze week:
9) Mist niets

Hier nog de tips van afgelopen weken: 
1) Vandaag is rood
2) Het is geen losse flodder
3) ’t is nooit genoeg
4) Hij/zij maakt veel kilometers
5) hij/zij staat er niet alleen voor
6) wordt veel gewisseld
7) Het feest begint al wat eerder
8) Vette hap

Dat iedere Prins(es) ook echt een ge-
heel jaar deze rol invult, bewijst Vrou-
we Jura van de Dwèrsklippels maar al 
te graag. Afgelopen vrijdag heeft zij, 
samen met haar hofdames Sana en 
Scripta, acte de présence gegeven bij 
Omroep Brabant, waarin zij (in vol or-
naat) haar ervaringen als eerste vrou-
welijke Prins van de Dwersklippels ge-
deeld heeft. Haar discretie werd live op 
televisie op de proef gesteld want ook 

de presentatoren wilden maar al te 
graag weten wie de nieuwe Prins(es) 
van de Dwèrsklippels gaat worden. En 
uiteraard slaagde zij, zelfs onder medi-
adruk, met vlag en wimpel. Het inter-
view is terug zien op de Facebook pagi-
na van cv De Dwèrsklippels. Hier wor-
den ook alle hints nog eens gedeeld 
met extra foto's en filmpjes. 

De nieuwe hints voor deze week:
7. Deze kroeg lijkt saai maar staat voor 
een hoop voorraad
8. Mens sana in corpore sano
9. Ad fundum!
10. As ge ze wil zien, ze schelen zo'n 
centimeter of tien....

Dwèrs Debuut, zaterdag 18 november 
vanaf 20.11 uur in Het Klooster in 
Nuenen.

Carnavals Nieuwjaar in Café Ons Dorp
Het is weer bijna de Elfde van d'n Elfde en dat betekent dat het carnavalsseizoen weer 
gaat beginnen. Bij Café Ons Dorp is het een traditie dat je vanaf die datum op een 
bord achter de bar kunt zien hoeveel dagen het nog is tot het feest der feesten. En wat 
is er nu mooier en gezelliger dan om met z'n allen het nieuwe carnavalsseizoen geza-
menlijk in te gaan. Om die reden organiseert Café Ons Dorp op vrijdag 10 november; 
Carnavals Nieuwjaar. Want om twaalf uur is het namelijk; de Elfde van d'n Elfde!!!
Deze avond zullen de heren van De Foute Vinylshow zorgen voor daverend enter-
tainment. Deze mannen die de avond muzikaal met vinyl zullen vullen, hebben al 
menig feesttent op zijn kop gekregen. Zo stonden ze al eerder op festivals, zoals De 
Zwarte Cross en Lowlands. Onder het motto; ‘Een feest der herkenning’ komt menig 
foute jeugdherinnering boven. Stilstaan is geen optie en hoewel de platen met regel-
maat in de categorie ‘fout’ vallen, blijven ze toch heerlijk. Verder wordt er afscheid 
genomen van Prinses Schrobbeler en zal de Plaatjesmaker zijn camera weer voor de 
dag halen om alles vast te leggen. Kortom, kom gezellig (verkleed) op vrijdag 10 no-
vember naar Café Ons Dorp en proost mee op een nieuw carnavalsseizoen.

Vincentre schenkt panorama-
schilderijen aan nieuwe basisschool
Het Vincentre heeft vijf panoramaschilderijen, in 2009 geschilderd door Nuenen-
se kunstenaars, geschonken aan de nieuw te bouwen basisschool in Nuenen West 
met de naam ‘Het mooiste blauw’. Deze naam komt letterlijk uit één van de vele 
brieven, geschreven door Vincent van Gogh. De schilderijen geven gezamenlijk 
een beeld van het leven van Van Gogh en sluiten aan bij het thema van de school.
Naast dat de schilderijen verwijzen naar thema’s uit het leven en werk van Van 
Gogh is ook gezocht naar raakvlakken met de nieuwe school. Zo bevat één van de 
schilderijen een afbeelding van de Opwettense watermolen. De nieuwbouw van 
de school wordt gebaseerd op deze watermolen. Ook mocht een verwijzing naar 
het mooiste blauw niet ontbreken. De kleur waar Van Gogh altijd naar op zoek 
was en wat hij in de kleding van de Nuenense boeren terugvond. De kleur is pro-
minent aanwezig op het schilderij van Vincents slaapkamertje. Daarin is zelfs een 
verfkloddertje opgenomen, gevonden in een verfblik bij opgravingen in de pasto-
rietuin in Nuenen; misschien wel afkomstig van Vincent. Bij de weekopening van 
de huidige basisschool De Mijlpaal op 6 november was aandacht voor de schen-
king van de schilderijen. De schilderijen krijgen hun definitieve plek in de nieuw 
te bouwen school, die in het voorjaar van 2019 gepland staat. 

Informatie avond NederwettenseVrouwenVereniging 
 
Ieder mens heeft een laatste wens 
 
Nog één keer het ouderlijk huis zien. Naar een dierbaar familielid die jarig is. Of nog 
één keer die club bezoeken waar u altijd zo graag kwam. Het lijken wensen die heel 
eenvoudig te vervulen zijn, maar voor mensen die niet zo lang meer te leven hebben, 
is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Omdat ze bijvoorbeeld aan het bed gekluisterd 
zijn en zittend vervoer niet meer mogelijk is 
 
Gelukkig is er dan WensAmbulance Brabant die met een viertal ambulances en zo’n 
200 professionele vrijwilligers honderden wensen per jaar in vervulling kunnen laten 
gaan. Met de ambulances die uitgerust zijn met comfortabele brancards brengen zij 
terminaal zieken nog één keer naar hun favoriete plaats. Op woensdagavond 15 
november verzorgt Cees Huijben hierover een presentatie. Aan de hand van beelden 
zal hij uitvoerig toelichten wat WensAmbulance zoal doet. In de pauze: bezichtiging 
van de WensAmbulance. 
 
Informatieavond Wensambulance Brabant 
15 november 20.00 – 22.00 uur, De Koppelaar, Koppel 1, Nederwetten 
Kosten: € 2,50 voor koffie en thee. Aanmelden: 
nederwettensevrouwenvereniging@gmail.com 
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Informatie avond Nederwet-
tenseVrouwenVereniging

Ieder mens heeft 
een laatste wens
Nog één keer het ouderlijk huis zien. 
Naar een dierbaar familielid die jarig is. 
Of nog één keer die club bezoeken waar 
u altijd zo graag kwam. Het lijken wen-
sen die heel eenvoudig te vervulen zijn, 
maar voor mensen die niet zo lang 
meer te leven hebben, is dat echt niet 
altijd vanzelfsprekend. Omdat ze bij-
voorbeeld aan het bed gekluisterd zijn 
en zittend vervoer niet meer mogelijk is

Gelukkig is er dan WensAmbulance 
Brabant die met een viertal ambulan-
ces en zo’n 200 professionele vrijwilli-
gers honderden wensen per jaar in ver-
vulling kunnen laten gaan. Met de am-
bulances die uitgerust zijn met 
comfortabele brancards brengen zij 
terminaal zieken nog één keer naar 
hun favoriete plaats. Op woensdag-
avond 15 november verzorgt Cees 
Huijben hierover een presentatie. Aan 
de hand van beelden zal hij uitvoerig 
toelichten wat WensAmbulance zoal 
doet. In de pauze: bezichtiging van de 
WensAmbulance.

Informatieavond   
Wensambulance Brabant
15 november 20.00 - 22.00 uur, De 
Koppelaar, Koppel 1, Nederwetten.
Kosten: € 2,50 voor koffie en thee. 
Aanmelden: nederwettensevrouwen-
vereniging@gmail.com

 
Deuren open om 14.30 uur 

Entree € 7,50 incl. consumptie in D’n Heuvel 
Kinderen tot 12 jaar gratis Toegangskaarten verkrijgbaar bij Jumbo Ton Grimberg, via  kaartverkoop@gerwensmuziekkorps.nl en bij leden van ‘t GMK en BPHE 

Irish Autumn

Tintelende Ierse muziek 

Op zondagmiddag 12 november wek-
ken het Blue Planet Harp Ensemble en 
het Gerwens Muziekkorps de Ierse ver-
halen tot leven in de Clemenskerk te 
Gerwen. Een levendig concert waar de 
hoofdrol is weggelegd voor de jonge 
mensen die in beide orkesten spelen. Zij 
spelen op uitzonderlijke wijze de mu-
ziek en laten horen waar hun passie ligt.

De prachtige Ierse melodieën uit Lord 
of the Dance en Cry of the Celts wor-
den vanzelf nog speelser en sprookjes-
achtiger dankzij het samenspel tussen 
de harpisten en de blaasinstrumenten.

Onder leiding van Inge Frimout en 
William Linssen maakt het publiek een 
muzikale reis door Ierland. Een land 

Heerlijk buiten spelen midden in de 
natuur bij scouting Rudyard Kipling
U hebt het vast ook wel gelezen in de media. De nieuwste onderzoeken wij-
zen uit dat we met z’n allen veel te voorzichtig zijn met onze kinderen. 

Bij de onderzoeken werd gekeken naar 
speelomgeving, gevaarlijk spel en de 
gezondheidseffecten daarvan. Een 
omgeving waarin kinderen meer risico 
nemen, door te klimmen en van din-
gen af te springen, of waar ze kunnen 
verdwalen, blijkt actiever spel uit te 
lokken dan een ‘veilige’ speelomgeving 
en een beschermde opvoeding. Boven-
dien gaat ruw spel gepaard met meer 
sociale interactie en bevorderd het de 
creativiteit. Dat weegt volgens de on-
derzoekers op tegen de eventuele na-
delen, zoals verwondingen. 

Scouting Rudyard Kipling kan zich he-
lemaal vinden in deze onderzoeksre-
sultaten. Vanaf de leeftijd van vijf jaar 
zijn zowel jongens als meisjes van har-
te welkom in één van onze bevergroe-
pen op zaterdagochtend of zaterdag-
middag. Even niet achter de computer, 
maar lekker naar buiten. Alles leren 
over de natuur, over hoe je gebruik 
kunt maken van de natuur om dingen 
te bouwen of gewoon heerlijk in een 
boom klimmen. Leren hoe je op een 
veilige manier in de natuur een kamp-
vuur kunt maken, zodat je je zelfge-

Herfst. Bladeren vallen van de bomen, de wereld kleurt rood, oranje en 
bruin. De laaghangende zon beschijnt met gouden stralen het stille land-
schap. Mist stijgt op in het bos. En ver weg hoor je muziek. Je loopt er naar 
toe en terwijl je dichterbij komt, hoor je de harpen en fluiten steeds duide-
lijker. Trommels klinken, trompetten schallen. Op een open plek dansen elf-
jes, gnomen en kabouters. Een sprookje? Niet in het mysterieuze Ierland.

waar de legendes nog voortleven. Ach-
ter elke hoek schuilt een verhaal, op el-
ke steen kan een elfje dansen en de 
glinsterende ogen van kabouters en 
gnomen lijken tot leven te komen. Laat 
u meevoeren in deze prachtige wereld 
en kom naar dit bijzondere concert!

Het concert vindt plaats op 12 novem-
ber om 15.00 uur. Kaarten à €7,50 (incl. 
drankje in D'n Heuvel) zijn te koop via 
kaartverkoop@gerwensmuziekkorps.
nl of bij Jumbo Ton Grimberg. Kinde-
ren tot 12 jaar krijgen gratis toegang.

maakte broodjes kunt bakken boven 
het vuur. Knutselen met takken en 
touwen en rennen door het bos. Leren 
samenwerken en je houden aan duide-
lijke afspraken die gelden voor ieder-
een binnen de scouting staat ook zeker 
centraal, zoals het altijd samen openen 
en sluiten van de ochtend of middag.
Vindt u het ook belangrijk dat uw kind 
veel tijd doorbrengt in de natuur en al-
les leert over samen spelen en knutse-
len met allerlei producten onder de be-
zielende leiding van een enthousiast 
team? Kom dan met uw zoon of doch-
ter op zaterdag kijken bij scouting Ru-
dyard Kipling. Zowel in de ochtend als 
in de middaggroep zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar: 
ledenadministratie@rudyardkipling.nl

 



Ondersteun uw natuurlijke

WEERSTAND

* zolang de voorraad strekt

DA Drogisterij Noordveld 
Hoge Brake 72 
5672 GM Nuenen

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 15 november 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

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

Breembos 13 Nuenen
Charmant vrijstaand woonhuis met woonkamer voorzien van sfeervolle 
houtkachel, dichte keuken met zicht op de achtertuin, bijkeuken, 3 
slaapkamers en fraai aangelegde achtertuin met vrijstaande garage en 
uitzicht op de bossen. De woning is gelegen in een doodlopende straat in 
Nuenen oost nabij het gezellig centrum van Nuenen. 

•	 Inhoud:	386	m3
•	 Woonopp:	101	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	329.000,00	k.k.

Tweerijten	41	Nuenen
Op een prachtige locatie in Nuenen-Oost gelegen vrijstaande villa met 
een vrij uitzicht aan de achterzijde over de landerijen. De luxueuze woning 
is in een perfecte staat! De woning beschikt over een grote woonkamer, 
een leefkeuken, een extra werkkamer op de begane grond, 4 slaapkamers 
en 2 badkamers op de verdieping en een ruime bergzolder. 

•	 Inhoud:	973	m3
•	 Woonopp:	288	m2
•	 Bouwjaar:	1997
•	 Vraagprijs:	€	839.000,00	k.k.

Laan	ter	Catten	68	Nuenen
Zeer ruime halfvrijstaande hoekwoning met vier grote slaapkamers,
een schitterend dakterras en een privacy biedende achtertuin gelegen 
op zonzijde. De woning ligt in Nuenen-Oost grenzend aan een 
schitterend stukje gemeentegroen. In de directe omgeving ligt 
het buitengebied.

•	 Inhoud:	400	m30
•	 Woonopp:	140	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	359.000,-	k.k.	

Oudenstein	9	Nuenen
In Nuenen oost gelegen vrijstaande woning met brede L-vormige 
woonkamer, open keuken, inpandige garage, 3 slaapkamers en een 
fraai aangelegde tuin rondom.  De woning is gelegen op fietsafstand 
van het gezellige centrum van Nuenen en nabij diverse voorzieningen, 
Stiphoutse bossen en basisscholen.

•	 Inhoud:	682	m3
•	 Woonopp:	145	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	469.000,00	k.k

Gasthuizen	35	Nuenen
Ruime tweekapper gelegen in Nuenen oost en voorzien van een 
L-vormige woonkamer met sfeervolle erker, open keuken, inpandige 
garage, 4 slaapkamers en een op het zuid oosten gelegen zonnige 
achtertuin. De woning is gelegen in een kindvriendelijke straat nabij 
diverse voorzieningen, scholen, en  natuurgebied “Papenvoortse Heide”.

•	 Inhoud:	475	m3
•	 Woonopp:	131	m2
•	 Bouwjaar:	1996
•	 Vraagprijs:	€	350.000,00	k.k.

Donkervoort	41	Nuenen
Sfeervolle tussenwoning gelegen aan een brede groenstrook in een 
kindvriendelijke woonomgeving in Nuenen-Oost. Met een ruime 
woon-/eetkamer met erker, woonkeuken en 3 slaapkamers, badkamer 
en grote zolderkamer op de verdiepingen. Onderhoudsvriendelijke 
achtertuin met berging.

•	 Inhoud:	390	m3
•	 Woonopp:	145	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	280.000,-	k.k.

Nuenderbeekselaan	2	Nuenen
In Nuenen oost gelegen, goed onderhouden en zeer ruime 2-onder-1 kapwoning
 met L-vormige living, open keuken met kookeiland, bijkeuken, 2de separaat toilet op 
de eerste verdieping, 4 slaapkamers, 2 moderne badkamers op de eerste en tweede 
verdieping, garage en een op het westen gelegen fraai aangelegde, ruime achtertuin. 
De woning is tevens gelegen nabij natuurgebied “Papenvoortse Heide”.

•	 Inhoud:	550	m3
•	 Woonopp:	155	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€	409.000,00	k.k.

Clemensakker	10	Nuenen
Royale instapklare tussenwoning gelegen in het centrum van Nuenen in 
groene woonomgeving Luistruik. De woning is voorzien van een open 
keuken, 4 slaapkamers en een moderne badkamer. De achtertuin is 
knus en komt uit op een binnenplein met eigen parkeerplaats. Diverse 
voorzieningen alsmede het busstation zijn op loopafstand aanwezig.

•	 Inhoud:	432	m3
•	 Woonopp:	114	m2
•	 Bouwjaar:	2012
•	 Vraagprijs:	€	289.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Schepen	v	Durenlaan	13	Nuenen
Ruime twee-onder-één kapwoning met inpandige garage, 
4 slaapkamers, 2 badkamers, ruime leefkeuken, bergzolder en op het zuid 
oosten gelegen achtertuin met overdekt terras voorzien van elektrisch 
rolluik. De woning is gelegen in Nuenen oost op fietsafstand van het 
gezellige centrum van Nuenen en natuurgebied Papenvoortse Heide.

•	 Inhoud:	560	m3
•	 Woonopp:	166	m2
•	 Bouwjaar:	1991
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.

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

te	koop te	koop te	koop te	koop te	koop

te	koop te	koop te	koop
ook	beschik-

baar	voor	huur

Wegens	succesvolle	
verkopen	zijn	wij	
ter	uitbreiding	van	
ons	verkoopbestand	

op	zoek	naar	
nieuwe	woningen!

Bel	voor	een	
vertrouwelijk	
en	vrijblijvende	
waardebepaling!

Tel.	040	-	283	30	57

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

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

COMPLETE BRIL INCLUSIEF OOGMETING!

Geldig t/m 18 nov 2017 
met actiecode 848828

compleet actie compleet actie
Geldig t/m 18 nov 2017 
met actiecode 944968

Geldig t/m 18 nov 2017 
met actiecode 520171

compleet actie

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

Onze zeven beloftes:
1. Inclusief montuur en glazen op sterkte

    (óók kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

3. Inclusief oogmeting, zonder afspraak

4. Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen

5. Inclusief kraswerende laag

6. Inclusief dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Inclusief luxe brillenkoker

Acties verkrijgbaar in:

Ondersteun uw natuurlijke

WEERSTAND

* zolang de voorraad strekt

DA Drogisterij Noordveld 
Hoge Brake 72 
5672 GM Nuenen

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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Hee doede mee met VHJK Team 60
Door Karin Aarts

Team 24: Inglorious Basterds
Door Edwin Coolen

De vierde editie van Hee doede mee en voor de vierde keer is het team van 
de Inglorious Basterds erbij. De vaste kern was zaterdagavond weer opge-
trommeld, aangevuld met wat nieuwe gezichten. In totaal 22 mannen en 
vrouwen sterk, ieder met hun eigen specialisme.

Team 94 De Bokkenrijders & Co 
op weg naar een goede notering
Door Mariët Jonkhout

Zaterdagmiddag, alle inkopen zijn gedaan, de worst, kaas en worteltjes zijn op 
schalen gelegd en het bier staat koud. In de keuken van onze residentie wordt de 
wificode opgehangen, zodat niemand die nog hoeft te vragen, pennen en papier 
zijn neergelegd en de eerste computer is vast opgestart. De Facebookpagina van 
Hee doede mee wordt voor een laatste keer gecontroleerd, alle hints nog even 
doorgewerkt, de zaklamp vast tevoorschijn gehaald en de gulden snede bestu-
deerd. Om 18 uur starten we het filmpje op de site en stoomt het huis langzaam 
vol. Ik begeef me, als teamcaptain, naar de kiosk om de tas te scoren en om 18.33 
uur precies gaat het los, de vragen worden, niet geheel systematisch, verdeeld en 
het zweten begint. Voor het zwemfeestje prikken we de vrouw des huizes, haar 
badpak is toch al aanwezig en ze heeft er nog zin in ook. Later blijkt ze het op een 
stormbaan op te moeten nemen tegen een hele rij gespierde jonge mannen, maar 
ze slaat zich er heldhaftig doorheen. Onze buitenploeg neemt rustig de tijd en dit 
loopt als een trein. Naast alle antwoorden, nemen ze slechts een beetje modder 
mee terug. Een dominospel wordt op zolder gevonden, levend gespeeld, gefilmd 
en geüploadet. Twee van onze jongere mannelijke ploeggenoten, lees ongeveer 
20, nemen alle tijd voor de playboymodellen en de meiden uit de groep lossen 
binnen no-time een moord op, ieder toch zijn eigen aandachtsgebied dus. Onze 
middelbaar en ouder deel van de club stort zich op de Nuenense vragen en tot 
mijn verbazing en ook tot genoegen komt er een aantal vragen voorbij die ik op-
getekend heb in recente uitgaven van Zó Nuenen. Ik ging een klein beetje glim-
men. Voor het eerst zijn we dit jaar binnen de tijd klaar, we hebben slechts enkele 
onderdeeltjes niet ingevuld en de zaklamp kwam goed van pas bij het kraslot, 
waarmee we konden checken of we een aantal vragen goed beantwoord hadden. 
Waarschijnlijk hebben we dit verkeerd om gedaan; we hadden vast eerst moeten 
krassen…. Op tijd meldden we ons bij het Van Goghkerkje, op loopafstand van 
onze residentie, waar het een komen en gaan was van iedereen die ook het kraslot 
goed belicht had. Na inlevering snel terug, naar het restant van de worst en naar 
de grote hoeveelheid bier, dat nog steeds koud stond te staan. We hebben op-
nieuw een fantastische avond beleefd en weer mogen ervaren hoe waardevol 
vriendschappen zijn in tijden van nood.

Tien Team komt goed door  
de Dorpsquiz
Door Gerrit van Ginkel

Met 35 mensen op de locatie aan de Kerkstraat (oude boerderij van Tien) en 
nog eens eenzelfde aantal thuis in de bijstand, was het Tien Team goed 
bewapend.

Hee doede mee; De Geheime Opdracht

Dit jaar spectaculairder dan ooit
Door Caroline van Nes

Een uitnodiging voor een zwemfeestje. Daarmee begon het. Mensen vroe-
gen zich af: we zullen toch niet daadwerkelijk het water in moeten? Er stond 
op de kaart dat je zwemspullen mee moest nemen, dat wel. Bij aankomst 
werd het meteen duidelijk: omkleden en melden in het zwembad, waar een 
heuse stormbaan in het water lag. Eén tegen één moest men proberen het 
eind te halen, de winnaar kreeg een gele handdoek, de verliezer een blau-
we. Daarna moesten de deelnemers een rekenopdracht maken, de winnaars 
mochten rekenmachientjes gebruiken, de verliezers helemaal niks. Er werd 
gezucht en gesteund, maar de organisatie was streng: na vijf minuten moes-
ten de opdrachten weer worden ingeleverd. 

Na een mini-barbecue voor de brood-
nodige energie, zat om 18.00 uur ie-
dereen klaar voor de laptop om het 
Hee doede mee-filmpje te bekijken. 
Daarna door naar de uitreiking van de 
quizboeken in de kiosk. Naast onze 
vaste teamcaptain was er nu ook een 
quizmaster aangesteld die tijdens de 
quizavond iedereen fanatiek aanstuur-
de, alle vragen en opdrachten coördi-
neerde en delegeerde (‘Ramming 
speed!’). De ervaring van de laatste ja-

ren betaalde zich uit. Zelfs kinderen 
werden niet gespaard en moesten aan 
de bak.
Rond 23.00 uur werd de druk groter. 
Snel moest alles worden afgemaakt en 
ingevuld. En de joker inzetten natuur-
lijk. Na het inleveren van de antwoor-
den viel de spanning weg. Wijn werd 
ontkurkt en bierflessen geopend. Het 
nabeschouwen kon beginnen. Al met 
al een hele gezellige avond. En daar 
gaat het toch om.

Met veel ervaring, kennis op allerlei 
niveaus, heel veel goede wil en een he-
le goede verzorging voor de inwendige 
mens, werd om 18.30 uur verwach-
tingsvol uitgekeken naar de envelop 
met vragen. Door het grote aantal le-
den van het Tien Team kon er een in-
deling gemaakt worden van vijf groe-
pen die allemaal specifieke vragen in 
hun pakket kregen afgestemd op de 
kwaliteiten van die groep.
Vooral het ‘buitengebeuren’ en de spe-
ciale opdrachten hebben het hierdoor 
geweldig gedaan. De oude boerderij 
van Van Tien werd verdeeld in 5 seg-
menten waarbij de wiskundigen de 
zolder bezetten. In de schuur werden 
de speciale opdrachten uitgevoerd en 
de kamer was verdeeld in een ruimte 
voor de taalvragen en spelletjes terwijl 
de andere helft was bestemd voor de 
’Oud-Nuenen -’ en opzoekvragen. Ver-
der was een post voor de vragen die 
niet beantwoord konden worden. Die 
zet de vragen weer opnieuw uit bij ie-
mand waarvan zij denken dat die spe-
cialist is.

In de keuken was de familie druk in de 
weer met het maken van lekkere hap-
jes en het verzorgen van de drankjes.

Rond 22.30 uur liepen de eerste men-
sen al rond met de vraag of zij ergens 
nog konden helpen. Uit dit feit kun je 
opmaken dat het Tien Team sterker 
was dan vorig jaar (toen eindigde men 
op de 24ste plaats) of dat de vragen 
minder moeilijk waren.
Waarschijnlijk heeft de organisatie ge-
kozen voor dat laatste om het acade-
misch niveau van vorig jaar wat te ver-
lichten en zo dus de animo om mee te 
doen in stand te houden.

De nazit en naborrel was weer gezellig 
zoals vanouds bij het Tien Team en 
dank voor de goede zorgen aan de fa-
milie van Tien met hun vrijwilligers is 
dan ook zeker op zijn plaats. ‘Tot vol-
gend jaar’ als afscheidsgroet van veel 
deelnemers bewees dat er voor een 
jaarlijks evenement als Hee doede 
mee, mits goed georganiseerd zoals al 
vijf jaar, zeker plaats is in Nuenen.

Aan de dominovraag werd veel aandacht besteed

ten met de voltallige organisatie aan-
wezig zijn om alles in goede banen te 
leiden.” Maar kennelijk werd het ge-
waardeerd, mensen liepen weg met: “Ik 
vond het mooi”, “Geweldige opdracht 
dit jaar” en “Bedankt hè, was keileuk.”

Organisator Sjef stond bij de kleedka-
mers en wenste alle vertrekkende deel-
nemers succes. “Dit was de meest be-
werkelijke geheime opdracht ooit”, ver-
telde hij. “We hadden te maken met 
veiligheidsvoorschriften en we moes-

Het is zaterdagmiddag 4 november, 15.00 uur. In basisschool de Mijlpaal wordt 
alles in gereedheid gebracht om die avond de strijd aan te gaan en te streven 
naar een beter eindresultaat dan vorig jaar. Het kiezeldal wordt omgebouwd 
tot strijdtoneel met veel werkplekken, computers worden in gereedheid ge-
bracht en er is veel plaats voor het evt. bouwen van grote constructies.

Paul van Aken wordt tot kapitein ge-
bombardeerd. 
Om 18.00 uur gaan 2 personen op de 
scooter naar het dorp om de envelop-
pe met opgaven op te halen. Op de 
werkplek terug, worden de taken ver-
deeld en gaat men snel aan de slag. Het 
wordt steeds rustiger in het kiezeldal. 
Je kunt een speld horen vallen. Amper 
tijd voor koffie of iets anders. 
De opdrachten zijn zeer divers, van 
een duik in het zwembad tot het oplos-
sen van een moord, het maken van een 
domino, en zeer moeilijke wiskundige 
opgaven. De sponsors worden niet 
vergeten en komen in veel opgaven 
voor. Ook is het prettig als je iets van 
Nuenen en haar omgeving weet.
De kapitein verzamelt alle opgaven, 
houdt de tijd in de gaten en stuurt bij 
waar nodig is. Klinkt streng maar is 
nodig. Toch hangt er een uitstekende 
sfeer, werkt men heel goed samen en 
wordt er veel overlegd. Kom je er niet 
uit dan gaat de opdracht naar een an-
der en zo verloopt de avond.
Rond 23.00 uur neemt de stress nog 
even toe maar dan zijn we klaar. Op 
tijd en met een goed gevoel.
De scooter scheurt naar het dorp om 
de enveloppe op tijd in te leveren. Bij 
terugkomst gaat de borrel op tafel. Hee 
doede mee 2017, daar mag op gedron-
ken worden. 

Om 17.00 uur stromen de deelnemers 
binnen, dit jaar is er vooral gezorgd 
voor een juiste opbouw in leeftijd. Jong 
en oud is wat je nodig hebt en natuur-
lijk een zo’n groot mogelijk team. Dat 
is gelukt.

Er is gekozen voor een gezamenlijke 
maaltijd vooraf om de sfeer er al vroeg 
in te brengen dus worden er pannen 
met soep opgewarmd en worden de 
broodjes gesmeerd. De spanning 
stijgt.

Op weg naar de uitgang kwamen de 
deelnemers nog langs de wijnproeverij, 
deze was ergens in het opdrachtenboek 
terug te vinden. Ze kregen een snoep-
zak mee, het was tenslotte een feestje en 
dan weer snel terug naar hun team, om 
verder te werken aan de opdrachten. 
De deelnemers mochten de handdoek 
houden, een mooie herinnering aan 
Hee doede mee van dit jaar. Volgend 
jaar zal de organisatie zijn best moeten 
doen, om deze spectaculaire geheime 
opdracht te overtreffen.

Foto: Frank van Welie



 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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 

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

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 45

Kruiswoord

Horizontaal: 1 bijziend 6 geestelijk lied 11 Japans bordspel 12 vreemde snuiter 
13 staat in Amerika 14 annexus 16 dwaling 18 bijenproduct 20 snack met ham en 
kaas 22 sluw 23 vochtbehoefte 25 onderwerp 26 effen 27 Chinese heerser 
28 één en ander 30 100 vierkante meter 31 zeevogel 33 mist 35 kleintje 
36 verbruikt 38 corpulentie 41 grote voldoening 45 mannelijke hond 47 in werking 
48 of iets dergelijks 49 lofdicht 51 diepe snee 53 robuust 55 sprakeloos 
56 Duits gebergte 58 wiel 59 kleinste deel 60 luitenant 61 rijstdrank 
63 Italiaans eiland 65 rondhout 66 ontroering 67 Europese hoofdstad.

Verticaal: 1 graan 2 balletje papier 3 golfterm 4 ingenieur 5 normaal 
6 beddengoed 7 Bijbeldeel (afk.) 8 knaagdier 9 zeemansgroet 10 naderhand 
11 voorspoed 15 pl. in Frankrijk 17 tocht 19 slee 21 deel v.e. boerderij 
23 mannetjesbij 24 afslagplaats bij golf 27 bedevaartplaats 29 deel v.e. etmaal 
32 ankertouw 34 doping 37 toetsinstrument 38 vogel 39 draagzak 
40 binnenkomst 41 riem 42 loofboom 43 kansspel 44 lijfspreuk 
46 bevoorrechte groep 50 puntig uitsteeksel 52 Chileense munt 54 en andere 
55 grote plaats 57 stuk hout 59 Algemeen Beschaafd Nederlands 
62 kunstmatige intelligentie 64 lichamelijke opvoeding.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

O M S L A G S T U D I E

K B P O P U L A T I E M B

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

A M O K O P P A S L I L A

S A S M U I D I T M T V

T S N E D E E R I C A O

E D T U

C S P O N S C R E P E A

L A P C O L H A L T A S

O L IJ K G E T A L V O L T

W A S E M P O R D E N I M

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

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

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

Oplossingen wk 44
G X E L P I R T T H W G

N N E K K O N F A K E A

I E G A B E I V E N S L

L I N I M R E R V E T T

A A Z E D R B W C D E E

T A C N F E O O T D N J

R Z A R G E R K E I A T

E A O D G P O V J M H H

V L L E R E T I P A H C

H E M E L P O O R T S U

G A I G R E T T E Z O R

K N B A R O N S U N E V

H A V E N B A R O N

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.

AFLIKKEN
AKTEN
ALBUM
AREND
DOELPAAL
EELTIG
EIWIT
FINALE
FISCALIST
FRAGMENT
GULHARTIG
KEUZE
KLIER
KOPIE
LOGARITME
NICHT
OOGMERK
OORSPRONG
OPTIE
PIKORDE
PIPET
RETORT
TIENVOUD
VEERDIENST
VOILA
WOLKENLAAG
ZEIST

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

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:

Sudoku 5 7 2
7 8

2 8 5 1
8 6
4 8 3

3 9 5
7 8 2

2 4
3 4 6

week 43, Mw. Van de Donk, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718. ANDO ONTZORGT DOOR:  

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

PEDICURE Alta Grace 
Ik kom ook bij u thuis! (ook 
in de avonduren). Marieke: 
06- 50 57 11 83.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

TE KOOP: originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 450,- tel. 06-51373272.

GEZOCHT: WEILAND/
RECREATIEGROND 
voor hobby. In Nuenen of 
omstreken. Voor het houden 
van een paard. Huren of ko-
pen. Contact: 06-50742596.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 2,- per stuk. Tel. 
06-51373272.

Centrum voor Training & Coaching

Ademtrainingen | Ontspanningsmeditaties | 
Inspirerende workshops | Persoonlijk leiderschapstrainingen

Voirt 2a, 5671 HC Nuenen | 06 41398807 | www.depleq.nl

Herkent u dit?
U komt in uw leven veel uitdagingen tegen, waarin u regelmatig 
vastloopt. U wilt ze wel oplossen, maar u weet niet altijd hoe.

Soms ziet u het zelfs helemaal niet meer zitten en wordt 
alles u teveel. Denk dan eens aan een oplossing met behulp 
van cognitieve therapie, waarbij u handvatten aangereikt 
krijgt die uw leven weer op de rit kunnen zetten of aan 
hypnotherapie, waarbij uw gedrag verandert door een 
andere mindsetting. 

Hebt u of uw kind last van stress, een depressie, een burn-
out of een verslaving, een fobie of angsten en onzekerheid? 

Aarzel dan niet en neem contact op 
voor een afspraak, zodat wij kunnen kijken 
of we kunnen helpen.
René van der Valk
Sociaal Psychisch Therapeut |  hypnotherapeut
06-51334155 | r.valk41@gmail.com | www.alternatief-beter.nl

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Dé echte Griek 
in Nuenen

Elpida
GEEN SPECIALE KERSTMENU'S

1e en 2e KERSTDAG 
serveren wij lekkere
à la carte schotels 

vanaf
RESERVEREN 

IS NOODZAKELIJK € 15,-

Ter versterking van ons team zijn we 
op zoek naar een:

BALIEMEDEWERKSTER 
(15 uur/week)

Uw profiel:
•	 Integer,	accuraat	en	patiëntvriendelijk
•	 Zelfstandig	kunnen	functioneren
•	 Cijfermatig	inzicht
•	 Kennis	van	automatisering
•	 50+	zijn	van	harte	uitgenodigd	
	 om	te	solliciteren.

Is	dat	uw	baan?	
Richt	dan	een	handgeschreven	sollicitatiebrief	met	
uw	CV	voor	20	november	naar:
Tandartspraktijk Popescu
De	Doorn	40,	5673	LN	NUENEN

Gespecialiseerd in 
reumatische, diabetische en overige risicovoeten

 T 06-49837605  |  Sleedoornlaan 1  |  5672 BL Nuenen

(Medische) Pedicure
 Anouk van Dijkhuizen

Hondenuitlaatservice voor Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Lieshout.

06  50 44 22 07  |  info@cookieco.nl  |  www.cookieco.nl
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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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand november
Zondag 9.00 uur WSV-wandeling

Sportpark Wettenseind, Wettenseind EMK

Elke tweede zondag v.d. maand 
m.u.v. november

14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

t/m 10 november
Expositie ‘Verbeelding’ tijdens openingsuren

bibliotheek Dommeldal in Nuenen

t/m 31 december
10.00-17.00 uur Fototentoonstelling 

‘Nu in Toen: boeren-interieurs’
Vincentre, Berg Nuenen

Zondag 12 november
15.11 uur Bekendmaking Prins Raod van 
Zatterdag. Residentie restaurant Goesting 

Park 61 Nuenen

Zaterdag 11 november
20.00 uur Feestavond Hee doede mee

feesttent achter de Collse Hoeve 
Collse Hoefdijk 24

Vrijdag 10 november
20.00 uur Kienavond Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Zondag 12 november
Retro liedjesfestival

14.00 uur Buurthuis Mariahout

Zaterdag 11 november 
17.15 uur Optocht Sint Maarten 
Verzamelen op het schoolplein 

De Dassenburcht

Donderdag 9 november
O10.30 uur Cultuur Overdag - 

film ‘I, Daniel Blake’
Het Klooster

Dinsdag 14 november
18.15 uur Sint Maarten-tocht 

door Jong Nederland. Het Huysven: 
De Huikert 35, 5674 RG Nuenen

Zondag 12 november
10.00 uur Duvelscross Lieshout

Duvelsberg, ‘t Hof, Lieshout

Vrijdag 10 november
11e van de 11e Bal 

Café Ons Dorp

Woensdag 15 november
13.30-16.00 uur Repaircafe Lieshout

Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout

Zondag 12 november
14.30 uur Irish Autumn concert

 Clemenskerk in Gerwen

Zaterdag 11 november 
14.00 uur Cultuur Overdag - toneel 

‘Met de Mantel der Liefde’. Het Klooster
20.30 uur Ger Coppens met Doormalen

Tejater Lieshout

Donderdag 16 november
09.30 uur Computercafé: 

Keuze Android tablet/smartphone
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zondag 12 november
14.30-16.30 uur Mondharmonicaclub 

de ‘Luchthappers’
Jo van Dijkhof

Donderdag 16 november
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof
20.00 uur Lezing heemkundekring

Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3 Nuenen

Zondag 12 november
10.00 uur Wandeling Grotelse Heide

Grotelshof Bakel

Zaterdag 11 november 
20.00 uur Carnavalsvereniging De Wetters

 Locatie M.F.A. De Koppelaar aan De Koppel 
1 Nederwetten

Donderdag 9 november
09.30 uur Computercafé: Google Agenda

Bibliotheek Dommeldal,
 Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 18 november
19.00-21.00 uur Licht op Oude Landen’
Samen herdenken op begraafplaats Oude 

Landen, Beekstraat 48a

Zondag 19 november
Intocht Sint Nuenen

13.45 uur ontvangst op de kiosk
14.45 uur start intocht vanaf brandweer-

kazerne naar sporthal de Hongerman.

Donderdag 16 november
20.00 uur Lezing Rini Kersten

Verenigingsgebouw Aarle-Rixtel

Vrijdag 17 november
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 17 november
20.30 uur Rikken bij Nederwetten

RKVV Nederwetten 
in het Piet Renders paviljoen

Zaterdag 18 november
10.00-17.00 uur Fietsverlichtingscontroles 

van VVN afdeling Nuenen
Winkelcentrum KernKwartier

Zaterdag 18 november
14.30-17.00 uur Jeugdprinsenbal 
CV De Dwérsklippels. Het Klooster

23.11 uur Prinsenwissel 
C.V. De Dwèrsklippels. Het klooster

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 november 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 12 november 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 11 november 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; over-
leden familie Rooswinkel - van Swaaij; 
Marietjes Swinkels - van Dongen.
Zondag 12 november 11.00 uur: Anna 
Kluijtmans - Swinkels; Toos Hurkmans 
- Damen en overleden familieleden; Ti-
ny en Bert de Greef; Jan Leenders; 
Adrianus van der Vleuten; Piet Royak-
kers en overleden ouders Van Heugten 
- Scheepers; Marcella van de Ven, Jo-
han de Rooij en Christianus de Rooij.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Henk 
Daamen, Beukenlaan 3 en Janus van 
der Vleuten, Marijkestraat 15. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 november 11.00 uur vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Theo van Duppen; Sjef en Lena Saris - 
Swinkels; Johannes Jansen en Dora 
Rooijakkers; Piet van Dijk; Nellie de 
Greef - van Ravestein.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 november 9.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen; Martien van de Wetering; 
Overleden families Van den Hurk - 
Van Kemenade; Tini van der Pol.

Mededelingen
In onze Parochie is overleden: Tini van 
der Pol, Bloemhoeve 14 in Nederwet-
ten. Wij wensen familie en vrienden 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl 

Zondag 12 november. Voorganger: mv. 
P. Zweers. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De collec-
te is voor Kerk in Actie, binnenlands 
diaconaat. Elke donderdag bent u vanaf 
10.00 uur welkom in het Open Huis 
voor ontmoeting bij een kop koffie of 
thee. Dat gebeurt in onze mooie nieu-
we ontmoetingsruimte. U vindt er al-
tijd iemand om even mee te praten. 
Onze kerk is elke zondag geopend. 
Voor andere activiteiten: zie onze web-
site onder ‘Agenda’.
 

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donder 9 november. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Wijding van de Basi-
liek van de Allerheiligste Verlosser (St. 
Jan van Lateranen); gedachtenis van H. 
Theodorus, martelaar. 
Vrijdag 10 november. 7.15 uur H. Mis, 
H. Andreas van Avellino, belijder; ge-
dachtenis van H. Tryphon, Respicius 
en Nympha, maagd, martelaren. 
Zaterdag 11 november 8.30 uur H. 
Mis, H. Martinus, bisschop en belijder; 
gedachtenis van H. Mennas, martelaar. 
Zondag 12 november. 26ste Zondag na 
Pinksteren. Geen hoogmis. Wij nodigen 
u uit bij de plechtigheden in de Sint-
Willibrordskerk te Utrecht 10.30 uur. 
Maandag 13 november 18.30 uur H. 
Mis, H. Didacus, belijder.
Dinsdag 14 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Josaphat, bisschop en martelaar.
Woensdag 15 november 18.30 uur H. 
Mis, H. JAlbertus de Grote, bisschop 
en kerkleraar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook en op 
YouTube.

Informatieavond Vormsel Parochie Nuenen
Op vrijdag 18 mei 2018 komt deken R. Wilmink naar Nuenen om het H. Vorm-
sel toe te dienen. Voor het ontvangen van het vormsel komen alle kinderen 
van groep acht in aanmerking die door het doopsel op weg gezet zijn naar 
een leven als christen. Door dit sacrament worden de vormelingen uitgeno-
digd een eigen keuze te maken om deze weg te blijven volgen.

Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Wij nodigen zowel de vor-
meling als zijn ouders uit voor een in-
formatieavond (dinsdag 14 novem-
ber), omdat we denken dat jullie sa-
men een keuze maken voor het 
vormsel. Ook als u nog niet besloten 
heeft of uw kind aan het Vormsel deel-
neemt bent u van harte welkom!
Tijdens deze informatieavond willen wij 
graag iets vertellen over de wijze waarop 
wij naar het vormsel toe werken. Het 
aardige van de voorbereidingen op het 
vormsel is dat je anderen leert kennen 
en dat je op een andere manier naar je-
zelf kijkt. De volgende vragen komen 
aan bod: wat zijn jouw talenten, wat is 

jouw droom (missie), hoe denk je die 
droom te bereiken, wie kan jou daar bij 
helpen, wil je daar wel hulp bij accepte-
ren of wil je alles zelf doen, kan jij ande-
ren helpen (om hun droom te bereiken 
of op een andere manier)? En deze vra-
gen kan je vertalen naar ‘geloven’. Geloof 
jij in jezelf, in je eigen droom (missie), 
geloof je in de toekomst en in anderen 
(die jou kunnen en willen helpen)? Kort-
om, geloof je in de wereld om je heen? 
Hoe we bovenstaande vorm geven komt 
aan bod tijdens de informatieavond op 
dinsdag 14 november in het parochiecen-
trum van de H. Clemenskerk. Deze avond 
begint om 19.00 uur en we verwachten 
rond 20.00 uur af te sluiten. Twee vorme-
lingen die afgelopen jaar hun vormsel ge-
daan hebben, zijn ook aanwezig.

De opzet van de avond is als volgt:
1.  een algemene inleiding voor ou-

ders en jongeren.
2.  de jongeren gaan naar een aparte 

ruimte om met elkaar na te denken 
over keuzes die je kunt maken en de 
betekenis van het vormsel; tegelijker-
tijd wordt met de ouders dieper inge-
gaan op de betekenis van het vormsel.

3.  het bespreken van praktische za-
ken als de inschrijving, de werkwij-
ze van het project en wat verder 
nog ter sprake kan komen.

Tijdens deze avond zijn inschrijfformu-
lieren aanwezig. Als u dat wenst kunt u 
uw zoon/dochter direct inschrijven. 
Vervolgens bestellen wij voor u het 
werkboek dat bij de methode hoort. Wij 
vragen u een bijdrage in de kosten van 
€ 30,- direct bij de inschrijving te vol-
doen. Als u besluit om niet direct in te 
schrijven dan is er een tweede mogelijk-
heid tot inschrijven en wel op maandag 
20 november in het parochiecentrum 
(Park 55) tussen 19.00 en 19.30 uur.
Voor meer info: Han Waalen, 040-
2839061 of hanwaalen@onsnet.nu

Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria de Win-van Breugel
echtgenote van

Cor de Win †
Nuenen, 21 mei 1940                                               Tilburg, 7 november 2017

 Rianne en Addy 
  Eline en Nick 
  Jasper

 Anita en Frank 
  Jorg, Brent, Wessel

 Marcella en Maurice 
  Myrthe en Jean-Pierre 
  Manouk
Goudvinkhof 4 
5672 EM Nuenen

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 11 november om 10.00 uur 
in de H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen.

Zij die geen uitnodiging hebben ontvangen, deze als zodanig te beschouwen.

‘Samen onder de 
regenboog’
Gezinsviering zaterdag 11 novem-
ber 18.30 uur H. Clemenskerk te 
Nuenen met aanstekelijke zang 
van het kinderkoor. De kleurrijke 
binnenkomertjes (voorstelkaarten 
van de aanstaande communican-
ten) zijn samengevoegd ‘samen on-
der de regenboog’ in de kerk!

Nieuwsgierig wat we nu gaan doen? 
We vertellen het KLEURENverhaal, 
welke functie en waarom de kleur bij-
zonder is. Net als in de kerk ben ook 
JIJ heel bijzonder, volg je een kleurrij-
ke weg naar de toekomst. Kom en doe 
mee, verhalen, gebeden en zeker ook 
leuke liedjes! Verkleed papa, mama, 
oma’s en opa’s broertjes en zusjes ie-
der in één hele mooie kleur en ervaar 
deze kleurrijke gezinsviering!

Laat Nuenen 
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Boekenmarkt bij 
Heemkundekring 
Lieshout 
Bent u nog op zoek naar dat ene kin-
derboekje van de lagere school? Dan 
hebt u nu de kans om dit in handen te 
krijgen. 
Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
houdt op zondag 19 november een 
boekenmarkt in de foyer van het 
Dorpshuis. 
Om 10.00 uur start de verkoop tot 
16.00 uur. 
Er worden oude boeken aangeboden, 
maar ook nieuwe. U kunt er veel kin-
derboekjes vinden. Ook singeltjes en 
aanverwante artikelen. 
Verder zijn er vaantjes van de voorma-
lige gemeente Lieshout en Carnavals-
medailles met het embleem van Lies-
hout en Mariahout. 
Allemaal mooie spullen die voor een 
zacht prijsje van de hand gaan. U bent 
van harte welkom om gezellig te ko-
men snuffelen. 

Gipsyjazz in café de Stam Gerwen

Gitarist Paulus Schäfer    
op podium met Trio Trommelen
Maandag 20 november verzorgen gipsygitarist Paulus Schäfer en het trio 
Tessa, Tijn en Antoine Trommelen een gipsyjazz-avond in café de Stam Ger-
wen. Three ‘O’ Trommelen betreedt het podium en gipsygitarist Paulus Schä-
fer uit Gerwen schuift aan. Antoine is een ervaren saxofonist, dochter Tessa 
zingt en zoon Tijn speelt gitaar. Ook bassist Jeroen Koning komt naar het in-
tieme concert-café de Stam. 
 

Verrassend Iers muziekfestival  
op Nuenense bodem
 

De combinatie van de typische gipsyjazz 
met andere muziekstijlen leverde eer-
der al verrassende muzikale avonden op 
in dit Gerwense café. Zoals de gastop-
tredens bij Paulus Schäfer van accorde-
onist Dominique Paats, saxofonist Jacco 
van Santen, het Italiaanse Dario Napoli 
Trio en van Tim Welvaars op mondhar-
monica met saxofoniste Naomi Adri-
aansz.
 
Paulus Schäfer invites…
Gipsygitarist Paulus Schäfer is een veel 
gevraagd muzikant. Hij vertoefde de 

afgelopen maanden voor optredens en 
workshops onder meer in Amerika, 
Italië, Engeland, Frankrijk en Kroatië. 
Hij is altijd weer blij als hij thuis, bij 
zijn gezin, familie en vrienden in Ger-
wen is. Paulus laat graag anderen ken-
nismaken met de gipsyjazz, maar is 
zelf ook altijd nieuwsgierig naar de 
muziekstijlen van andere muzikanten. 
Daarom nodigt hij dit seizoen een aan-
tal muzikanten en bands uit in zijn 
dorp. Op sommige avonden speelt 
Paulus met zijn eigen trio met een 
gastmuzikant, terwijl op andere avon-
den een band speelt, samen met Pau-
lus. Dat gebeurt onder de noemer: 
Paulus Schäfer invites.
 
In begeleidingsband Guus Meeuwis
Voor de tweede ‘Paulus Schäfer invi-
tes’ is Three ‘O’ Trommelen uitgeno-
digd. Tessa en Tijn zijn meestal op het 
podium te vinden met hun vader, An-
toine, onder de naam: Three ‘O’ Trom-
melen. Het trio is ontstaan na sponta-
ne huiselijke ‘jam-sessies’, waarbij An-
toine op de piano of saxofoon speelde 
met Tijn op gitaar en Tessa als zange-
res. Het trio heeft al menig muzieklief-

Gipsygitarist Paulus Schäfer speelt een ‘thuis-
wedstrijd’ in de Stam Gerwen. Foto Owen Clarke

Three ‘O’ Trommelen treedt op in de Stam

Duvelcross bij de runnersclub
Op zondag 12 november 2017 wordt in Lieshout weer de Duvelscross gelo-
pen. De duvelscross staat volop in de belangstelling bij de lopers in onze re-
gio. Het vorig jaar stonden ruim 68 deelnemers aan de start en Runnersclub 
Lieshout hoopt ook dit jaar vele lopers naar de Duvelsberg te trekken.

In 2016 kende de Duvelscross bij de 
dames een geheel RCL podium, met 
Anne Smeets als winnaar. Bij de heren 
ging de eerste plaats naar Dorus Jas-
pers van GAC Gemert.
Bij de dames zal Anne Smeets dit jaar 
de strijd aan moeten gaan met Maike 
van Veggel en Marjan van den Tillaar, 
ook Karin Bekkers is niet kansloos 
voor een podium plek. Bij de heren is 
Paul Cooijmans een van de kansheb- bers voor het podium. Verder zullen 

veel leden van Runnersclub Lieshout 
aan de start verschijnen voor 1,2,3 of 4 
ronden van 2 kilometer. De Duvels-
cross is uitermate geschikt voor iedere 
trimmer.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km bij de 
Duvelsberg aan ’t Hof te Lieshout. De 
start is om 11.00 uur. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 3,00.

Er zijn prijzen voor de eerste 3 aanko-
mende dames en heren op de 8 km.
Alle deelnemers ontvangen een con-
sumptiebon. Een tent voor het omkle-
den is aanwezig. Voor meer informa-
tie, www.runnersclublieshout.nl

Gedegen overwinning Antoon Hurkmans
Door Antoon Hurkmans

Hadden wij de voorgaande wedstrijden al te maken met een sfeervolle am-
biance, deze avond deed zeker niet onder voor de voorgaande avonden. Zoals 
iedere organisatie had de supportersclub deze week ook te kampen met nog-
al wat concurrentie. Ondanks die concurrentie kan de organisatie toch tevre-
den zijn met de opkomst en terugzien op een zeer geslaagde avond rikken.
 
Werd in de voorgaande wedstrijden al 
niets cadeau gedaan, deze avond werd 
er weer volop gestreden voor ieder 
punt. Bij het opmaken van de stand 
voor de pauze was het Antoon Hurk-
mans die met goed en gedegen spel en 
zonder buitensporigheden met 92 
punten de leiding nam, voor ook niet 
de minste deelneemster Ann Arts met 
80 punten. Ondanks dat Gerton van 
Leenders twee maal solo dertien sla-
gen deed, helaas voor hem een keer 
ging het fout. Na de pauze en de nieu-
we tafel indeling werd er nog volop ge-
streden om in de buurt van de leider te 
komen. Met vooral Geert Bons en Pe-
ter de Louw maar verder dan 70 en 67 
punten konden zij niet komen, goed 
voor plaats drie en vier, zodat de leider 
van voor de pauze Antoon Hurkmans 
met de overwinning aan de haal kon 

gaan. Ook is het goed om te constate-
ren dat de jongeren zich ook in de 
strijd voor de prijzen gaan mengen. De 
waardebon bij de loterij is gewonnen 
door Hans de Haas.

Uitslag vrijdag 3 november
1 Antoon Hurkmans  92 punten
2 An Arts  80 punten 
3 Geert Bons  70 punten
4 Peter de Louw  67 punten
5 Hans de Haas  57 punten
6 Gerard Sanders  56 punten
7 Jan Bertelink  52 punten
8 Jorg van Dijk  47 punten
9 Hennie Noyen  41 punten
10 Wil Marguenie  38 punten
 
Komende vrijdag 10 november is het 
geen rikken bij de supportersclub 
RKSV Nuenen dit in verband met 
Wanne Kletsavond. Maar dan gaan wij 
er weer tegenaan op vrijdag 17 novem-
ber aanvang 20.15 uur. Nog steeds 
geen tijd gehad of zin of misschien 
drempelvrees of ik ken het niet goed 
genoeg, iedereen is bij ons van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle rikkers zijn weer van harte 
welkom. Locatie kantine ‘Oude Lan-
den’ Pastoorsmast 14 Nuenen. Voor 
informatie bellen naar 06-10289797 of 
06-40320419.

Rikken

Uitslag    
1e kaartavond bij 
RKVV Nederwetten
1e prijs (142 pt.) Martien Rooijakkers
2e prijs (71 pt.) Sander van Hees
3e prijs (68 pt.) Wim Kuijpers 
4e prijs (64 pt.) Han Huijbers
5e prijs (63 pt.) Wim Raaijmakers

Bridgedrive  
Vrienden van de 
Akkers/Jo van Dijkhof
Op zaterdagmiddag 25 november 
wordt in de Jo van Dijkhof de jaarlijkse 
bridgedrive gehouden. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan extra acti-
viteiten voor de ouderen die wonen in 
de Akkers en Jo van Dijkhof. Aanvang 
van de middag: 13.00 uur. De bridge-
drive start om 13.30 uur. Om ca. 17.00 
uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Het aantal deelnemers is gesteld op 54 
paren die spelen in 3 lijnen. De kosten 
bedragen 17,50 per paar, te voldoen op 
IBAN: NL29 RABO 01306.79.097 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Ak-
kers/Jo van Dijkhof onder vermelding 
van ‘Bridgedrive’. Dit bedrag is inclu-
sief een kopje thee/koffie met cake tot 
de start van de drive. 
Er zijn nog plaatsen! Aanmelden bij: 
Joan Ligtvoet, Kerkstraat 30, 5671 GP 
Nuenen tel. 040 2844155 of bij: vrien-
den.akkers.jovandijkhof@gmail.com

hebber mogen vermaken in jazzclubs 
in ons land en ook in Japan, Duitsland 
en Zwitserland. Vader Antoine maakte 
zo’n 15 jaar deel uit van de begelei-
dingsband van Guus Meeuwis en hij 
was ook 15 jaar voorzitter van het be-
faamde Breda Jazz Festival. Antoine 
heeft op zowat alle Nederlandse jazz-
festivals opgetreden, inclusief het 
North Sea Jazz Festival. En maandag-
avond 20 november dus in Gerwen.
 
Kaarten reserveren
Het gipsyjazzconcert ‘Paulus Schäfer 
Invites’ begint maandagavond 20 no-
vember om acht uur in café de Stam, 
Gerwenseweg 38 in Gerwen. Kaarten 
à tien euro kunnen gereserveerd wor-
den opinfo@sintimusic.nl of via Sinti-
Music 06 8193 5569.

Ger Coppens met 
‘Doormalen’
Op zaterdag 11 november om 20.30 
uur staat Ger Coppens op de plan-
ken in Ons Tejater te Lieshout.

In het oorspronkelijke programma van 
Ons Tejater stond op deze avond 
Kwartjesvolk gepland, maar i.v.m het 
overlijden van een van hun bandleden 
zijn ze tijdelijk gestopt met optreden.
Met Ger Coppens menen wij een uit-
stekende vervanging te hebben gevon-
den voor Kwartjesvolk.

“Doormalen” zegt de molenaarsdoch-
ter Ger Koppens.
Na je zestigste: het tijdperk van keuzes 
maken, dingen om je heen die veran-
deren. Een zestiger kan niet altijd goed 
omgaan met al die veranderingen, zo 
ook Ger Coppens niet, zoals ze het zelf 
omschrijft: we zijn opgegroeid met 
luisteren en zwijgen, praten alleen als 
jou iets gevraagd werd. Binnenvetters 
werden er velen. We worden door de 
jaren heen steeds wijzer en we hebben 
er steeds minder aan. We hoeven niet 
meer alles te weten, we willen niet 
meer alles weten. We hebben onze 
kinderen leren praten en zij leren ons 
weer te zwijgen. Gelukkig zijn er vrien-
den van onze generatie, waarmee we 
kunnen doormalen achter ‘ne stivvige’ 
pot bier of ‘un jeneverke’. ‘Doormalen’ 
in onze hoofden waarop steeds meer 
grijzere haren groeien.

Ger Coppens zal op het podium niet 
zwijgen en ze vindt het fijn om met 
haar liedjes nog wat te kunnen beteke-
nen voor haar generatie en daarboven. 
Ondertussen maalt het in haar hoofd 
maar door over nieuwe dingen maken 
en een boek. Maar eerst moet er meer 
tijd komen en daar wordt aan gewerkt. 
Doormalen dus! Niet voor niks een 
molenaarsdochter.

Kaartjes à € 7,50 (incl. 1 consumptie) 
zijn via internet te bestellen via: www.
vierbinden.nl/theater/ons-tejater of-
wel telefonisch te reserveren; 0499-
422878 of af te halen bij het dorpshuis 
in Lieshout.

De organisatoren hadden artiesten uit 
verschillende steden verzocht om de 
diverse sessies te trekken. Muzikanten 
uit Antwerpen, Utrecht, Groningen en 
Wageningen joegen het muzikale vuur 

aan en troubadours trokken van café 
naar café rond het Park in Nuenen om 
de zang te verzorgen. In de Broeders 
Bar in ’t Klooster stond een Talent Po-
dium klaar voor beginnende artiesten. 
Weverkeshof was plaats van handeling 
voor de Slowsessie. Een sfeervol en 
soms verrassend Iers Sessiefestival, dat 
volgend jaar reeds de achtste editie be-
leeft. Onze gastfotograaf Peter Klomp 
uit Lieshout schoot bijgaande foto’s, 
eentje in café Schafrath en de andere in 
Bar van Gogh.

De banieren wapperden vrolijk in de wind en lokten de liefhebbers van Ierse 
muziek naar binnen. Binnen was het zondagmiddag 5 november beter toeven 
dan buiten. Daar luisterden de echte liefhebbers aandachtig naar de muziek.

Klik & Tik cursus nu ook in Nuenen

Maak de eerste schreden op het internet!
Heeft u nog geen of weinig ervaring met de computer of het internet, maar 
vindt u het wel tijd worden om er eindelijk eens mee te beginnen, dan is een 
Klik & Tik cursus de ideale opstap.

Bij de Klik & Tik cursus werkt iedereen 
helemaal op eigen tempo, men kan er 
dus net zo lang over doen als nodig is. 
Geen druk van een lesschema, men gaat 
pas door met een volgende opdracht als 
de vorige helemaal onder de knie is.
De cursus, opgezet door de landelijke 
organisatie OEFENEN.NL, wordt 
meestal lokaal door een bibliotheek 
georganiseerd. In Geldrop heeft Bi-
bliotheek Dommeldal al met groot 
succes meerdere cursussen gegeven en 
heeft nu SeniorWeb Nuenen gevraagd 
om dit ook in Nuenen te gaan doen.

De cursus bestaat uit drie blokken: ‘De 
basis’, ‘Het internet op’ en ‘Samen op 
het web’.
Er wordt in de cursusruimte van de bi-
bliotheek gebruik gemaakt van een 
computer van SeniorWeb en men 
wordt begeleid door een vrijwilliger 
van SeniorWeb.
Er kan voor een bedrag van € 25,00 in-
geschreven worden voor een serie van 
6 lessen. Na afloop kan men naar wens 
weer inschrijven voor een volgende se-
rie van 6 lessen.
De eerste cursussen zijn ingepland 
met start op vrijdag 17 november om 
9.00 of 11.00 uur.

Inschrijven kan via een inschrijffor-
mulier in het cursuslokaal in de biblio-
theek of telefonisch bij Mw. Mart Lok-
ker op 040-2840219 (bij voorkeur tus-
sen 17.00 en 18.00 uur).
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 11 november
Oirschot V. VE1 - Nuenen VE1 . . 16.00
RKVVO VE1 - Nuenen VE2 . . . . . . 17.00
Zondag 12 november
Geldrop 1 - Nuenen 1 . . . . . . . . . 14.30
Nuenen VR1 - Bavel VR1 . . . . . . . 14.30
RKSV Heeze 2 - Nuenen 2 . . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Unitas’59 2 . . . . . . . . 12.00
Beerse Boys VR3 - Nuenen VR3 10.00
Spoord. Boys 2 - Nuenen 4  . . . . 11.30
RKSV Heeze 4 - Nuenen 5  . . . . . 10.00
Nuenen 6 - Geldrop 5  . . . . . . . . . 12.00
Braakhuizen 5 - Nuenen 7  . . . . . 13.00
Nuenen 8 - SV Valkenswaard 6  10.00
Woenselse Boys 3 - Nuenen 9  . 10.00
Nuenen 10 - Pusphaira 6  . . . . . . 10.00
Nuenen 12 - SBC 8  . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 13 - RKGSV 3  . . . . . . . . . 14.30

EMK
Vrijdag 10 november
DZV Big. en Zn 2 - EMK 1 (zaal) 20.00
EMK 2 (zaal) - Unitas’59 3  . . . . . . 20.55
Zaterdag 11 november
Best Vooruit VE1 - EMK VE1  . . . . 16.30
EMK G1G - Moerse Boys G1G  . 10.00
Zondag 12 november
EMK 2 - WODAN 3  . . . . . . . . . . . . 11.00
Rood Wit V 5 - EMK 3  . . . . . . . . . . 10.00
Braakhuizen 4 - EMK 4  . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Tongelre 3  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 6 - RKVVO 9  . . . . . . . . . . . . . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 12 november
Nederwetten 3 - Pusphaira 7  . . 10.00
Wilh. Boys 6 - Nederwetten 4  . 10.00
Unitas’59 12 - Nederwetten 5  . 10.00
Nederw. VR1 - Bergeijk VR1  . . . . 12.15

RKGSV GERWEN
Zaterdag 11 november
Braakhuizen A - RKGSV Vet  . . . . 16.00
Zondag 12 november
RKGSV 2 - DVS 2  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKSV Nuenen 13 - RKGSV 3  . . . 14.30
RKGSV 4 - Nieuw Woensel 9  . . . 11.00
Rood Wit V. VR1 - RKGSV VR1  . . 12.00

NKV KORFBAL (Hongerman)
Zondag 12 november
NKV 3 - PSV 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10
NKV 2 - PSV 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.30
NKV 1 - PSV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.45

Zwemmers Z&PV Nuenen 
klaar voor kampioenschappen
De komende 2 weekenden staan voor de zwemmers van Z&PV Nuenen in 
het teken van de Brabantse Winterkampioenschappen (BWK). In het Pieter 
van den Hoogenbandstadion zullen 35 van hen de strijd aan gaan met con-
currenten uit heel Brabant, op zoek naar persoonlijke records, medailles en 
limieten voor de Nederlandse kampioenschappen.

Jeugdteam BCL 
koestert derde plaats
Het jeugdteam van Badminton Club 
Lieshout staat na vier competitierondes 
op een prima derde plaats in de  zesde 
afdeling van de U15-klasse. Die derde 
plaats is te danken aan een goede 3-5 
uit-overwinning op BC Bavel-U15/4 en 
een nipt 3-5 thuis-verlies tegen de leef-
tijdsgenoten van BC Rapid uit Reusel. 

Programma
Zondag 12 nov. 10.00 uur: BCL-H1 - BC 
Scarabee-2; BCL-U15 - BC Oss-U15.

Limieten NK
In tegenstelling tot voorgaande jaren is 
de BWK nu reeds in november, waar 
deze voorheen in januari werd gehou-
den. Een stuk vroeger in het seizoen 
dus, maar dat biedt ook extra kansen. 
Zo kunnen de senioren tijdens dit toer-
nooi nog een gooi doen naar limieten 
voor de NK eind december. Bij de li-
mietwedstrijd in Oosterhout nam Ri-
chenne Zeebregts daar vast een voor-
schot op met haar eerste NK limiet. Op 
de 50vlinder dook zij met 30.08 ruim 
onder de benodigde 30.83. Andere 
reeds geplaatste NK-zwemmers als 
Merel Phaff en Susan Teijken toonden 
bij de circuitwedstrijd in Eindhoven 
hun stijgende vorm met overwinnin-
gen op de 50 en 100vrij en 100rug.

Stijgende lijn
Nog niet direct in de buurt van een 
NK-limiet, maar er wel naartoe groei-
end is Danila van den Hoogenband. Bij 
de circuitwedstrijd kwam zij tot dikke 
persoonlijke records op de 100 en 
200wissel en 50school. Dezelfde stij-
gende lijn was er voor Diede Struijk, 
Floris Sonneveld en Kyra Spierings. Zij 
kwamen alle drie tot nieuwe persoon-
lijke toptijden op afstanden die ze de 
komende 2 weken ook zullen zwem-
men. Tel daarbij de PR’s van Lot 
Sauren, Pleun van der Heijden, Mi-
chelle de Klerk, Victor de Kousemae-
ker, Gijs van Leeuwen, Reno van der 
Spoel en Marit Verspaget en het is dui-
delijk dat de zwemmers uit Nuenen 
klaar zijn voor de kampioenschappen.

BCL-U15 met Joelle Timmer (voor), Tim 
Kanters, Stijn Brouwers, Ainara Vandegard 
en Pepijn Kerkhof. Imke Wassenberg ont-
breekt op de foto.

EMK verovert de 1e periodetitel

EMK - Boxtel 3-2
Door Cor Groenen

Bij winst afgelopen zondag en puntverlies van concurrent Stiphout Vooruit 
kon EMK de eerste periode winnen. 

Na kansjes voor van den Bogaard en 
Messerschmidt kwam EMK in de 12e 
minuut op een 1-0 voorsprong. Een 
strakke voorzet van Rob Verbruggen 
werd bij de 2e paal door Johan Janssen 
binnengekopt. Twee minuten later 
scoorde Rick van den Bogaard met een 
fabelachtig schot vanaf ruim 20 meter 
de 2-0. Na deze voorsprong nam EMK 
een tandje terug. Er waren nog kansjes 
voor Rick Slaats maar EMK verzuimde 
de wedstrijd al in de eerste helft te be-
slissen. Na rust was de eerste kans voor 
EMK voor van den Bogaard. In de 54e 
minuut toen de EMK spelers met man 
en macht in de aanval gingen kreeg men 

het deksel op de neus. Uit een snelle 
counter bracht Boxtel de achterstand 
terug naar 2-1. Nog geen minuut later 
soleerde van den Bogaard door de Box-
tel verdediging en stelde Johan Janssen 
in staat de 3-1 binnen te schieten. Met 
een schot van net over de middenlijn 
kwam Boxtel nog verrassend terug in de 
wedstrijd. EMK kwam nog flink onder 
druk te staan en men verzuimde coun-
terend de wedstrijd in het slot te gooien. 
Maar men behield de voorsprong en 
door het verlies van Stiphout behaalde 
EMK de 1e periode. EMK speler Rick 
van den Bogaard werd door de suppor-
ters gekozen als Man of the Match. 

ALV RKSV Nuenen
Alle leden van de RKSV Nuenen wor-
den uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 
Algemene Ledenvergadering op maan-
dag 13 november, 20.00 uur in de kan-
tine van Sportpark ‘Oude Landen’ aan 
de Pastoorsmast in Nuenen.
Tijdens deze vergadering wordt onder 
andere het financieel verslag seizoen 
2016-2017 behandeld. Onder het mot-
to ‘Beslissen doen we samen!’ hoopt 
het bestuur van de RKSV Nuenen op 
een grote opkomst.

Opnieuw verlies Nederwetten in wedstrijd met 2 gezichten

Olland - Nederwetten 4-1
Door Louis Staals

Alweer binnen de minuut had Olland al een bal achter keeper van den Boog-
aard liggen. Stefan Erven lepelde de bal met speels gemak over de keeper 
1-0 en het scenario van de afgelopen weken leek zich te gaan herhalen. 

RKVV Nederwetten   
beëindigt ledenstop
Altijd al willen sporten bij een vereniging waarbij gezelligheid en samen-
werking voorop staat? Dan is voetballen bij RKVV Nederwetten zeker iets 
voor jou!

Voetbalvereniging RKVV Nederwet-
ten staat in de wijde regio bekend om 
het grote aantal vrijwilligers die er sa-
men voor zorgen dat alles tot in de 
puntjes geregeld is voor spelers. Dank-
zij deze mensen hebben bijna alle spe-
lers een eigen Nike-trainingspak, een 
mooie blauwe tas met schoenenvak en 
wordt er gespeeld in compleet ver-
zorgde Nike-tenues. Het shirt, broekje 
en sokken worden elke week keurig 
voor je uitgewassen en opgevouwen 
op ons sportpark. Niemand heeft dus 
zorgen en je zult wel begrijpen dat ie-
dere speler en coach er op en top en 
trots bij loopt!

Omdat RKVV Nederwetten een echte 
gezelligheidsvereniging is lopen de la-
gere elftallen en selectie gewoon door 
elkaar heen en zorgen zij, samen met 
onze grote damestak voor veel sfeer in 
onze karaktervolle, recent gemoderni-
seerde kantine. Ook bij thuiswedstrij-
den van het eerste elftal kunnen we, 
mede dankzij hen, altijd op een mooie 
opkomst rekenen om ons vaandelteam 
een warm hart onder de riem te steken.

Dit seizoen zijn er een aantal elftallen 
toegevoegd. Naast twee damesteams is 
er sinds dit jaar ook een heus Veterin-

nenteam. Bij de mannen zijn al sinds 
jaar en dag Veteranen actief en spelen 
er momenteel vijf seniorenelftallen op 
zondagen.

Bij de mannenafdeling is door de toe-
voeging van een extra elftal ruimte vrij-
gekomen voor nieuwe spelers. Zowel 
bij de selectie (eerste en tweede elftal) 
als bij de overige elftallen zijn jongens/
mannen zeer welkom. Afhankelijk van 
het elftal waarvoor je wilt uitkomen 
worden er afspraken over trainen ge-
maakt. Tegenwoordig is het niet realis-
tisch om van alle spelers te eisen dat zij 
komen trainen en dat begrijpen wij 
maar al te goed. Spelplezier voor ieder-
een op zijn eigen niveau en natuurlijk 
gezelligheid dat staat voorop!

Wil je eerst een keertje meetrainen of 
sfeer komen proeven op een zondag? 
Graag! Wij weten namelijk zeker dat je 
daarna toch nooit meer weg wilt!

Voor meer informatie volg RKVV Ne-
derwetten op social-media en/of be-
kijk de website. Vragen? Stuur ons een 
PM, of bel met Willy Raaijmakers: 06-
54376528.
Twitter & Instagram: @rkvvnederwetten
Website: www.rkvvnederwetten.nl

Een elftal in de mooie tenues en trainingspakken

terwijl een zuivere handsbal binnen de 
16 meter werd gemaakt. Hij legde de 
bal echter buiten het keepersgebied en 
deze vrije trap werd niet omgezet in 
een doelpunt. Vijf minuten later raakte 
de keeper van Olland tijdens een goe-
de aanval van Nederwetten Toon van 
Rooij lichtjes aan en dat leverde Ne-
derwetten wel een strafschop op. Giel 
van Korven voltrok het vonnis en kon 
Nederwetten met een 4-1 achterstand 
gaan rusten. 
Over de 2e helft kan ik kort zijn. Ne-
derwetten had na enige wissels en 
blessures een betere bezetting op het 
veld maar ondanks dat ze in de 2e helft 
toch de bovenliggende partij waren 
kwamen ze niet tot scoren. Het aantal 
tegengoals is met meer als de helft ge-
reduceerd maar ondanks hard werken 
van de hele groep kwamen we ook de-
ze week toch weer iets te kort. We gaan 
er maar vanuit dat de verbetering er 
aankomt en blijven het vertrouwen 
houden dat alles weer goed komt.

Het volgbod * 
Na het ongestoorde bieden, het afspelen en het tegenspelen, is nu het volgbod aan de beurt. Voor het 
bieden van een volgbod zijn andere regels van toepassing dan voor een openingsbod. Bij een openings-
bod kijken we in eerste instantie naar het aantal punten dat we hebben, bij een volgbod is vooral de 
kwaliteit van de kleur belangrijk. We gaan uit van een goede 5-kaart! Hoe beter de kleur, hoe minder 
punten we nodig hebben voor een volgbod. HVB64 of AV1098 zijn mooie kleuren. H9642 of V10963 zijn 
niet goed genoeg. De puntenrange is 8-15 punten.

Een volgbod doen heeft voor- en nadelen. 
Voordelen:
	 •		 je	kan	misschien	zelf	gaan	spelen	als	je	partner	een	3-kaart	steun	heeft
	 •		 je	verstoort	het	bieden	van	de	tegenpartij
	 •		 je	geeft	een	uitkomstkleur	of	werkkleur	aan	als	de	tegenpartij	gaat	spelen
Juist	omdat	je	partner	min	of	meer	automatisch	met	jouw	geboden	kleur	zal	uitkomen,	moet	een	volg-
bod ‘uitkomstbestendig zijn’. Als jij een volgbod doet met B9642, zal je partner met H7 met de Heer 
uitkomen. Dat zal vaak een slag kosten. 
Nadelen:
	 •		 je	verraadt	je	kaart	niet	alleen	aan	je	partner,	maar	ook	aan	de	tegenpartij
	 •		 je	kunt	gedoubleerd	down	gaan.	 	 	 	 	 	 	 	 	
Een volgbod op 1 niveau zal niet gauw voor straf gedoubleerd worden, maar een volgbod op 2 niveau 
wel	en	zeker	als	je	rechter	tegenstander	1SA	heeft	geopend.	Daaruit	volgt	dat	een	volgbod	op	2	niveau	
wat sterker moet zijn. 10-15 punten.
Je	rechter	tegenstander	opent	1♦. Wat doe je met de volgende kaarten?

 1.  ♠ HB1076 2.  ♠ HVB63 3. ♠ AV62  4. ♠ H7  5. ♠ H72
   ♥ 54    ♥ 54    ♥ V8    ♥ AVB986   ♥ H86
   ♦ A83    ♦ AH7    ♦ V82    ♦ 82    ♦ AV6
   ♣ 642    ♣ V42    ♣ H9643   ♣ H74    ♣ HB85

Antwoorden:
1. 1♠ een minimaal volgbod dankzij ♠ 10.
2. 1♠ een maximaal volgbod
3. pas. Je hebt 13 punten en zou wel 1♣ hebben mogen openen, maar je kleur is te zwak voor 2♣.
4. 2♥	een	sprongvolgbod.	Dit	doe	je	alleen	met	én	openingskracht	én	een	goede	6-kaart.
5.	1SA.	Je	hebt	een	SA	opening	en	mag	het	nu	als	volgbod	doen	omdat	je	dekking	hebt	in	♦.

Als je partner een volgbod doet, mag je zijn kleur al steunen als je een 3-kaart mee hebt. Hij belooft 
immers	een	goede	5-kaart.	De	puntenkracht	voor	steunen	ligt	iets	anders	dan	bij	het	steunen	van	een	
openingsbod.	Als	houvast	kun	je	er	drie	punten	bij	optellen.	Steunen	zonder	sprong	belooft	dan	9-12	
i.p.v. 6-9. Je gaat dan uit van ongeveer 10 punten bij partner.

Volgbiedingen	maken	het	bieden	interessant	en	spannend,	maar	wees	voorzichtig,	want	gedoubleerd	
down gaan is duur. Hieruit volgt ook dat je moet doubleren als je denkt dat je tegenstanders te veel 
risico	nemen.	En	soms	heb	je	pech	en	maken	ze	hun	contract	toch.	Maar	bedenk	dan:	‘Als	je	tegenstan-
ders	nooit	een	gedoubleerd	contract	maken,	doubleer	je	te	weinig!’

De	cursus	‘Van	Thuisbridger	naar	Recreatief	Thuisbridger’	heeft	nu	7	cursusmiddagen	gehad,	er	volgen	
er	nog	5.	Het	spelniveau	is	al	deels	opgefrist	en	opgekrikt.	De	cursisten	zijn	inmiddels	al	gewend	om	
in	redelijk	tempo	een	aantal	rondes	bridge	te	spelen	zoals	op	bridgeclubs	gebruikelijk	is.	Over	het	al-
gemeen	vinden	ze	de	cursus	leerzaam	en	ook	gezellig.	We	merken	dat	een	aantal	cursisten	al	aan	het	
verkennen	zijn	hoe	ze	verder	willen	na	afloop	van	deze	cursus.	We	hebben	hen	geïnformeerd	over	ver-
schillende	mogelijkheden	om	in	Nuenen	in	clubverband	te	bridgen.
Heb	 je	 interesse	 voor	 een	eventuele	herhalingscursus,	 stuur	dan	een	mailtje	naar:	 jvanheijningen@
onsnet.nu 

Deze	opzet	van	middagbridge	is	een	samenwerkingsproject	van	de	5	Nuenense	bij	de	Nederlandse	
Bridge	Bond	aangesloten	bridgeclubs	en	KBO	bridge.	 	 	 	 	 *	Noortje	van	den	Broek.

VAN THUISBRIDGER 
NAAR RECREATIEF CLUBBRIDGER

Badminton

Zwemmen

Ofschoon Nederwetten binnen 15 mi-
nuten op 1-3 had kunnen staan wer-
den kansen van Toon van Rooij en Giel 
van Korven en een kopbal van Willem 
van Rooij, ofwel door Keeper Tom 
Wouters, of door lat en paal gestopt. 
Echter bij een vrije trap door Remco 
Voets van Olland vloog de bal van 25 
meter toch weer rechtstreeks in het 
doel 2-0. In de 28e minuut ging de bal 
op de stip en deze toegekende penalty 
was toch behoorlijk zwaar gestraft 
maar daar had Steven van Dijke geen 
boodschap aan en hij scoorde beheerst 
de 3-0 voor Olland. Ook nu weer am-
per 3 minuten later kwam door een 
slordige fout van Giel van Korven op 
de eigen achterlijn, de bal opnieuw 
voor de voeten van Remco Voets en 
die liet keeper van den Bogaard op-
nieuw kansloos 4-0. Het leek weer een 
debacle te worden net als een week 
eerder tegen Olympia maar zover 
kwam het niet. In eerste instantie gaf 
de overigens goed leidende scheids-
rechter geen penalty aan Nederwetten 

Rick van den Bogaard (rechts)
‘Man of the Match’



GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Als iemand van wie u houdt overlijdt, komt er 
veel op u af. In een korte tijd moet er van alles 
worden geregeld. Wordt het een ingetogen 
dienst? Of past een uitbundiger afscheid beter?  
Hoe divers wensen ook zijn, DELA denkt mee 
en we zorgen samen met u voor een uniek af-
scheid. Ook als u niet bij DELA verzekerd bent. 

Wat betekent dat voor u? 
• Persoonlijke aandacht van een ervaren uitvaartver-

zorger, ondersteund door een brede achterban.
• DELA regelt de uitvaart en denkt met u mee over 

wensen en mogelijkheden. Deze mogelijkheden 
reiken vaak verder dan u verwacht. 

• Ons team staat ook voor u klaar als een uitvaart 
nog niet direct in beeld is. Wilt u weten wat er 
mogelijk is of een indicatie van kosten hebben? 
We bespreken dat graag vooraf met u. 

Coöperatie DELA Eindhoven
Anthony Fokkerweg 150 | Eindhoven

‘Wij maken van ieder afscheid 
graag een mooie herinnering; 
voor leden, maar ook voor niet-leden.’ 

Ons team van gespeciali-
seerde uitvaartverzorgers 
realiseert samen met u een 
unieke uitvaart. Uw vaste 
contactpersoon:

• vindt met u de speciale
 locatie die past bij uw
 wensen;
• bespreekt met u de
 uitvaart die past bij uw
 geloofsovertuiging of 
 achtergrond;
• regelt een persoonlijk en 
 ‘op maat’ gemaakte  
 uitvaart met een klein of 
 juist groot gezelschap. 

▶
Voor meer informatie kijk op www.dela.nl
of neem telefonisch contact op via 040 206 44 28.

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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)

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtABWij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorger voor Rond de Linde: 
wijk in Gerwen (± 275 kranten) 
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

PER 1 JAN 2018

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 


	RdL wk45 2017
	VP wk45 RdL 2017
	Tekst Gemeente wk45 RdL 2016
	Adv Kersvers wk45 RdL 2017
	Tekst Brood wk45 RdL 2016
	Tekst Hebt wk45 RdL 2016
	Tekst Samen wk45 RdL 2016
	Tekst Carnaval wk45 RdL 2016
	Adv Metselaars wk45 RdL 2017
	Tekst Hee Doede Mee wk45 RdL 2016
	Adv Lindeblaadjes wk45 RdL 2017
	Tekst Kerk wk45 RdL 2016
	Tekst Gitarist wk45 RdL 2016
	Tekst Sport 1 wk45 RdL 2016
	Adv Eckart AP wk45 RdL 2017




