
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 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.

Dynamisch  
Nuenens bedrijf   
is toekomst-  
bestendig

Gerwen 
Live!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

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

Prins Preparé 
regeert 
De Wetters

Zie advertentie achterpagina
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HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

 

Sinterklaasintocht 2017  
Over een paar nachtjes is het zover: Sinterklaas komt aan 
in Dokkum. Dan reist hij met al zijn pieten al gauw het hele land door om de vol-
gende dag, zondag 19 november, in ons vertrouwde Nuenen aan te komen. En 
dit jaar weer eens een heel ander programma! Dus lees even goed waar je moet 
zijn om Sinterklaas te verwelkomen en daarna met alle pieten feest te vieren! 

•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: 

Sinterklaas vertrekt dit jaar bij de 
brandweerkazerne aan het van Gogh-
plein om met Amerigo, de pieten en 
muzikanten naar de Kiosk te gaan. Bij 
de Kiosk staan de Burgemeester en de 
jeugdburgemeester klaar om Sinter-
klaas officieel welkom te heten in Nue-
nen. Waarna we met z'n allen naar de 
Hongerman gaan om feest te vieren, 
pietengymmen, knutselen, feesten, 
met Sinterklaas op de foto, ballonnen 
oplaten en misschien wel iets lekkers 
eten. Dus zorg dat je er bij bent! 

Nog even alles op een rijtje: 
• 13.30 uur vertrek stoet vanaf het 

Van Goghplein
• 13.45 uur ontvangst van Sinter-

klaas bij de Kiosk
• 13.45 uur aankomst bij Sporthal de 

Hongerman
• 15.00 uur start Pietenfeest

Nog een belangrijk puntje voor alle 
mama's, tantes, oma's en vriendinnen: 
zorg dat de hakken thuis bij de kachel 
klaar staan om gevuld te worden. Tij-
dens het meelopen met de stoet zijn 

hakken namelijk helemaal niet han-
dig, maar ook in de sportschool niet 
heel goed voor de vloer. Dus net als 
Piet, lekker de gympen aan!

Naschrift 
In de brief die Sinterklaas vorige keer 
aan de Rond de Linde heeft geschreven 
is er een klein foutje ingeslopen. Sinter-
klaas schreef dat de Ballonnenwed-
strijd direct bij aankomst in de Hon-
german zou plaatsvinden. Maar... 
Sinterklaas was even vergeten dat alle 
kindjes eerst nog een briefje in moet 
vullen met hun gegevens, voor de bal-
lon de lucht in kan. Maar ja. Hij heeft 
het ook een beetje te druk om aan deze 
details te denken. Er gaan zeker bal-
lonnen de lucht in, maar niet allemaal 
meteen bij aankomst. Kom naar het 
grote Sinterklaasfeest en het wijst zich 
allemaal vanzelf. 

Voor de intochtroute en nog veel meer  
zie de Facebookpagina en website:
www.sinterklaasnuenen.nl

Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen

Feestavond

Door Karin Aarts-Janssen 

Druk was het zaterdag avond in de Collse Hoeve voor de prijsuitreiking van 
Heedoedemee 2017. Het werd een groot feest met dit jaar de Proost! band 
die de spanning gedurende de avond flink opvoerde.

Verdeeld over de avond werden alle 
uitslagen bekend gemaakt. Er werd 
begonnen bij nummer 120 en zo tegen 
24.00 uur werden de laatste 25 pas be-
kend gemaakt.
En ja als je dan daar bij zit, ga je nog 
niet naar huis. Zo ook de groep VHJK, 
zij waren heel tevreden met een 21e 
plaats en zijn van plan volgend jaar 
nog sterker terug te komen en te stre-
ven naar een plaats bij de eerste 10.
Dit jaar mag Aspro&Co zich de win-
naar Heedoedemee 2017 noemen en 
volgend jaar is nog ver weg. Maar dat 
iedereen weer meedoet is wel zeker. 
De stemming zat er goed in.

Het was een geslaagd evenement met 
veel dank aan de organisatie. Top!
Uitslag op www.heedoedemee.nl 

Eindelijk uitzicht op menswaardige   
onderkomens voor Sinti
Door Gerrit van Ginkel

De fracties vonden allemaal wel iets 
over het raadsbesluit en de ingediende 
motie en het amendement.
De PvdA was blij dat de achterstand 
werd ingehaald maar maakte zich wel 
zorgen over de bodemvervuiling. De 
vervuiler betaalt was hun veelzeggend 
dreigement.
De Combinatie miste een sluitend fi-
nancieel plan. Het lijkt zo op een open 
eind regeling vonden zij.
Fractie van den Boomen had een 
prachtig stenen kampje gezien in Son 
en Breugel. Moeten we daar niet eens 
gaan kijken en informeren, dachten zij.
W70 had berekend dat er 3,4 miljoen 
ten laste van de gemeente zou komen. 
Zij waren voor verstening. Zij wilden 
de personele kosten en de CMD kos-
ten halveren. Op de Bosweg kon wel 
50% versteend gebouwd worden als er 
eerst grondonderzoek werd gedaan 
vond W70.

Voor D66 was het belangrijk dat er 
niet vertraagd werd.
Voor SP was het harde noodzaak. Het 
doortastend en ambitieus raadsvoor-
stel werd door hen volledig onder-
steund.
Voordat de raad akkoord ging met de 
overdracht moesten er nog enkele fi-
nanciële hobbels genomen worden. 
Vooral W70 vond het bedrag voor 
personele kosten (voor inhuur kennis) 
van ruim 8 ton veel te hoog. Ze stelde 
voor € 220.000 voor 2018 en voor 

Na vele jaren van niets doen door de gemeente Nuenen blijkt er nu hoop 
aan de horizon te gloren voor de Nuenense Sinti. Tijdens de raadsvergade-
ring van 9 november is besloten om de woonwagens en bergingen zo snel 
mogelijk over te dragen aan Helpt Elkander, zoals vastgesteld is in de deal 
die gemaakt is met de gemeente.

2019 € 206.000 ter beschikking te stel-
len. Wethouder van Brakel was blij 
met de positieve benadering van de 
raad maar zou later verklaren dat bij 
de splitsing van de personele kosten 
wel de mogelijk ontstaat dat het pro-
ject stil komt te liggen omdat het geld 
op is. Ook de vervuilde grond in Ger-
wen waar het kampje staat was een 
bron van ergernis voor veel partijen, 
eerst een schone grond verklaring en 
dan pas renoveren, was de wens.
Er wordt een bedrag van € 1.150.000 
beschikbaar gesteld om te beginnen 
op de locatie Kremersbos en daarna 
volgt het bodemonderzoek op de loca-
tie Bosweg.
Daarna moet een doorrekening ge-
maakt worden van de financiële con-
sequenties van 50% verstening op deze 
locatie of op een andere en daarna een 
raadsbesluit voor een verdere investe-
ring in verbeterde huisvesting.

Het door een motie en amendement 
gewijzigde raadsbesluit werd overi-
gens unaniem aangenomen. 
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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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Inlichtingen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met een van onze me-
dewerkers. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (040) 2631 631. 
Op vrijdag zijn wij van 08.30 tot 12.30 via hetzelfde telefoonnum-
mer bereikbaar.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 05-11-2017 EN 11-11-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Daniel Eyndhoutsgaarde 15 Verbouwen woning 
Velakker 10 Plaatsen dakkapel woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Soeterbeekseweg 27A Rooien 9 bomen 
Parkstraat 25A en 27 Wijzigen gevels 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Veulenkeuring Gerwen 2 dec. 
Nuenen c.a. IJsbaan 2017-2018 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Prinsenbal De Wetters 11 nov. 
Nuenen, Park 61 Prinsenwissel Raod van Zatterdag 12 nov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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	 •	 Bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Rullen ong. Nuenen"
	 •	 Aangepaste	grondexploitatie	voor	het	project	Luistruik
	 •	 Aanpassing	Bouwverordening;	Vervanging	welstands-
  commissie door dorpsbouwmeester
	 •	 Afsprakenkader	Wonen	2017	Stedelijk	Gebied	Eindhoven
	 •	 Herinrichting	Weverstraat,	gedeelte	Berg	-	Lavendelstraat
•	 22	november	Samenleving
 Onderwerpen
	 •	 Dementievriendelijke	gemeente
	 •	 Financiering Vervangende nieuwbouw basisschool de Mijlpaal
•	 23	november	ABZFin
 Onderwerpen
	 •	 Kader	grondprijzen	en	exploitatiebedragen	2018
	 •	 Decemberwijziging	2017
	 •	 Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven

Wilt u in- of meespreken? Neem daarvoor contact op met de griffie: 
tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

BURGEMEESTERSONTBIJT 2017
Vorige week deden in heel Nederland 270 burgemeesters mee met het 
Nationale Schoolontbijt. Op woensdagochtend was ook burgemeester 
Maarten Houben zo gastvrij. In het gemeentehuis ontving hij kinderen 
van	groep	1	en	2	van	basisschool	De	Nieuwe	Linde.	Hij	ging	met	de	
jongste burgers aan tafel voor een gezond ontbijt. Het was heel gezel-
lig. En alles wat er over was, is naar de Voedselbank Nuenen gebracht.

JAARAFREKENING BRABANT WATER 2017
In deze publicatie staat belangrijke informatie over de jaarafrekening 
van Brabant Water. 

Afvalstoffenheffing
Per januari 2017 betaalt u de afvalstoffenheffing rechtstreeks aan 
de gemeente Nuenen. Daarvoor betaalde u afvalstoffenheffing aan 
Brabant Water. Omdat de jaarafrekening van Brabant Water van 
november tot november loopt staat op de jaarafrekening die u ko-
mende week ontvangt het vastrecht en de ledigingen van november 
en december 2016 vermeld. 

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

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

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

AFVALWEETJE

De groene container voor groente-, fruit-, tuinafval 
en etensresten kost maar € 1,00.

Vervolg op pagina 5

ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door St. Nationaal MS Fonds.

RAADS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering Bestuurlijke Toe-
komst en bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende 
stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter 
inzage in het Gemeentehuis. 

Raadsvergadering 16 november 2017
Onderwerp
•	 Bestuurlijke	Toekomst	gemeente	Nuenen	c.a.

Commissievergaderingen november, 19.30 uur in de commissieka-
mer van het gemeentehuis
•	 21	november	Ruimte	dinsdag	21	november	
 Mocht de agenda niet zijn afgehandeld dan is al reservedatum 
 gereserveerd: maandag 27 november 2017
 Onderwerpen
	 •	 Mobiliteitsvisie
	 •	 Uitwerking	oprichten	Regionaal	Ontwikkelingsfonds	
  Werklocaties

 KBO Lieshout, een vol programma   
in de korte dagen
Seniorenvereniging/KBO Lieshout probeert altijd een interessant en gezel-
lig programma voor haar leden in elkaar te zetten. Maar het is niet alleen ge-
zelligheid wat de klok slaat. Ook de belangenbehartiging van de senioren 
heeft hoge prioriteit. Zoals ten aanzien van het pensioenstelsel. Dat stelsel 
staat onder grote druk. Er wordt ons een zwart beeld voorgeschoteld van de 
toekomst van dit stelsel. Het nieuwe kabinet wil radicale veranderingen 
doorvoeren. Vandaar dat KBO Brabant met een aantal andere organisaties 
een manifest heeft opgesteld voor het behoud van ons pensioenstelsel. Ver-
anderingen kunnen volgens deze organisaties ook binnen het huidige stel-
sel verwezenlijkt worden. Zie www.red-ons-pensioenstelsel.nl

Samen Uit Eten
Eethuis De Reiger in Zijtaart is op don-
derdagavond 23 november de bestem-
ming van deelnemers aan Samen Uit 
Eten. Deze activiteit mag altijd reke-
nen op grote deelname. Voor 20 euro 
biedt het eethuis een driegangenmenu 
aan, met keuze uit verschillende ge-
rechten. Een consumptie is inbegre-
pen. De Reiger verwacht de gasten om 
18.00 uur. Bent u alleenstaand? Hebt u 
geen vervoer? Laat het weten bij de In-
loop. U bent van harte welkom om 
mee te gaan.

Super Kienavond
Op vrijdagavond 1 december organi-
seert KBO Lieshout een super kien-
avond ter gelegenheid van Sinterklaas. 
Er zijn levensmiddelentassen, koffie-
pakketten en geldprijzen te winnen. 
Dus, schuif gezellig aan in de grote zaal 
van het Dorpshuis. De zaal ia al om 
19.00 uur open en het kienen begint 
om 20.00 uur. Iedereen is welkom. 

De tweede lezing kunstgeschiedenis is 
op maandagavond 4 december. Me-
vrouw Ine Pels laat de belangstellen-
den vanavond kennis maken met Paul 
Cézanne. Deze Franse schilder wordt 

beschouwd als grondlegger van de 
moderne kunst. Locatie Dorpshuis 
Lieshout, aanvang 20.00 uur. 

De tiende filmcyclus van de vier Laar-
beekse KBO verenigingen loopt ten-
einde. De laatste film is op dinsdag 5 
december in het Dorpshuis van Lies-
hout. De film van deze middag is ‘Ida’. 
De Poolse regisseur won er diverse 
prijzen mee, waaronder een Oscar 
voor beste buitenlandse film. In 1962 
ontdekt een jonge non in Polen dat zij 
van joodse afkomst is. Ze gaat op zoek 
naar haar verleden en wordt gecon-
fronteerd met het afschuwelijke ver-
haal over de nazitijd. Plotseling staat 
zij voor de moeilijke keuze, haar gelof-
te afleggen of een nieuwe weg inslaan. 
Filosoof Philip Verdult geeft een inlei-
ding en houdt een nabespreking. Aan-
vang 13.30 uur. Een kaartje kost 7 euro. 
Koffie of thee inbegrepen.

Voor informatie of aanmelding kunt u 
elke dinsdagmorgen van tien uur tot 
half twaalf terecht bij de Inloop in het 
Dorpshuis. Kom eens langs, drink een 
kop koffie of thee mee en maak kennis 
met een actieve en moderne senioren-
vereniging.

Rasenberg Infra levert garantie op kwaliteit van asfalt en groen 

Onderhoud gestart aan 
Europalaan / HOV2 in Nuenen 
Het onderhoud is gestart aan de Europalaan / HOV2 in Nuenen. Nu de werk-
zaamheden aan de weg zijn afgerond, geeft aannemer Rasenberg Infra ga-
rantie op het ‘stille asfalt’. Ook verzorgt de aannemer gedurende (minimaal) 
drie jaar onderhoud aan de bomen en planten langs de weg. Hoewel de 
overlast zo veel mogelijk wordt beperkt, kunnen omwonenden te maken 
krijgen met de onderhoudswerkzaamheden. 

BELANGRIJKE DATA
Datum

2 juni 
19:00 – 21:00 uur 

Doel

Algemene informati eavond voor vragen 
en uitleg werkfase Geldropsedijk naar 
Smit van Oyenlaan

Locati e

t Klooster, Park 1 Nuenen
 

VRAGEN EN CONTACT
Contact met onze omgevingsmanager
Er komen regelmati g vragen over 
de werkzaamheden binnen bij de 
Gemeente Nuenen. Gelieve uw 
vragen, opmerkingen of klachten 
direct op te nemen met de 
omgevingsmanager van Rasenberg 
Infra. Wij kunnen uw vragen dan zo 
snel mogelijk beantwoorden. Hij is als 
volgt bereikbaar:
  Telefoonnummer ti jdens werkuren: 

06 - 819 567 09
  E-mailadres: 

europalaanhov.nuenen@
rasenberginfra.nl

  Inloopmoment: iedere donderdag in 
het infocentrum tussen 9.00 – 16.00 
uur, adres Berg 47 in Nuenen

VOLG ONS PROJECT MET DE

1.  Download de BouwApp in de appstore 
(Google of Apple)

2. Ga naar ‘zoek project’
3.  Zoek op <Europalaan/ HOV2, Nuenen>
4. Selecteer project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’

Na maanden van hard werken en de nodige inspanning kunt u vanaf maandag 
9 mei (week 19) gebruik maken van de eerste unieke verkeerspleinen in 
de Europalaan te Nuenen. Let extra goed op de bebording en houdt u aan 
de aangegeven snelheid voor een veilige verkeerssituati e voor u en uw 
medeweggebruiker.

Inmiddels is er meer dan 10.000 ton 
asfalt verwerkt. Dit is inclusief een 
geluidsreducerende asfaltdeklaag zodat 
u ‘geruisloos’ van de weg gebruik kunt 
maken.

Wij kunnen de werk-
zaamheden niet zonder 
enige hinder uitvoeren, 
maar goed nieuws voor 
u, wij zijn al op de helft  
en hopen dat u begrip 
blijft  hebben voor de 
situati e.

Langs de contouren van 
de weg zijn tot op heden 
4.000 m1 betonnen 
banden geplaatst.

Onderdeel van

In opdracht van de Gemeente Nuenen

Fotograaf Erwin Nijst en John van den Elsen

Door het plaatsen van betonnen 
banden worden de contouren van 
het verkeersplein bij Nuenen West 
goed zichtbaar.

Aft er

Before

Ook ondergronds zijn er 
veel werkzaam heden ver-
richt. U ziet er niets meer 
van, maar wist u dat er 
inmiddels ruim 2.500 m1 
riool is aan gebracht.

rasenberginfra.nl

Groen en bomen vervangen   
na droog voorjaar 
Rasenberg Infra heeft drie jaar garantie 
afgegeven op de groene aankleding 
langs de Europalaan. Hoewel de groen-
aannemer de bomen en planten dit jaar 
regelmatig water heeft gegeven, zijn 
door het extreem droge voorjaar meer 
bomen doodgegaan dan normaal in het 
eerste jaar. Ook zijn veel struiken in de 
flanken (vooral taxus) bruin geworden. 
Dat betekent dat Rasenberg deze bo-
men, struiken en beplanting gaat ver-
vangen. Dat gebeurt in week 46 voor de 
planten en in week 48 voor de bomen. 
De te vervangen bomen zijn al afge-
zaagd. De bomen worden zoveel moge-
lijk vervangen vanaf de parallelbaan, 
busbaan en het fietspad om de overlast 
tot een minimum te beperken. 

Controle op het asfalt 
Rasenberg heeft zeer stil asfalt aange-
bracht en de garantie gegeven dat dit 
asfalt gedurende 20 jaar niet veel min-
der stil wordt. Omwonenden hebben 
laten weten dat zeer te waarderen. 
Schade aan het wegdek heeft invloed op 
het geluidsniveau. Daarom houdt de 
aannemer de weg goed in de gaten. 
Waar nodig worden (kleine) reparaties 
uitgevoerd en onvolkomenheden opge-

ruimd en/of hersteld. Dit is ook belang-
rijk bij kleine schades, zodat deze niet 
groter worden. Om de weg te monito-
ren, controleren inspecteurs de weg 
wekelijks op schades en onvolkomen-
heden. Daarnaast wordt de geluidsre-
ductie van de weg ieder jaar gemeten. 
Zo is duidelijk of het huidige geluidsni-
veau gelijk blijft en of eventueel aanvul-
lende maatregelen nodig zijn. 

Vragen 
Met opmerkingen of vragen over de 
werkzaamheden of de omgeving van 
de Europalaan kunt u ter plaatse te-
recht bij de inspecteurs of bij Rasen-
berg Infra via telefoonnummer 06 819 
567 09 of e-mailadres europalaanhov.
nuenen@rasenberginfra.nl
 
 

Een masker van klei:  
twee middagen 
knutselen 
Op 20 november en 11 december van 
15.30 uur tot 17 uur, kunnen kinderen 
tussen negen en twaalf jaar een masker 
kleien en verven bij de WLG in Ger-
wen. De eerste middag ga je kleien. Je 
kunt het zo gek of mooi maken als je 
zelf wilt. Brilletje? Snor? Piercings? Of 
je geeft hem of haar een hele grote 
neus, prachtige grote ogen of een enor-
me heksenwrat. Wat jij maar bedenkt. 
Wij zijn benieuwd!
 De tweede middag, op 11 december, 
kom je terug om te gaan verven. In de 
tussentijd is jouw masker gebakken in 
een keramiekoven. Het gezicht krijgt 
dus kleur, je kunt je helemaal uitleven. 
Deze twee middagen worden begeleid 
door Jacobi, Marijke en Joke en zullen 
plaatsvinden in D’n Heuvel, Heuvel 11 
in Gerwen. De kosten voor de  twee 
keer knutselen zijn € 6,00. Geef je van-
daag nog op per email, zodat we weten 
hoeveel kinderen er komen. De activi-
teiten van de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen zijn leuk voor alle leeftijden.
Voor meer info www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Email: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com, tel.: 
06-41102625.  



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

Uw partner bij Credion Bedrijfs�nancieringen

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Internet: www.jvandewinkel.nl

ONZE VACATURE:
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een
BEGINNEND-ASSISTENT ACCOUNTANT

ONS BEDRIJF:
Administratie- en Advieskantoor J. v.d. Winkel B.V.
te Geldrop is gespecialiseerd in administratieve
dienstverlening, belastingadvies en loonadministratie
voor voornamelijk het midden- en kleinbedrijf.
Voor nadere informatie: zie www.jvandewinkel.nl

ONZE FILOSOFIE:
Persoonlijk en regelmatig cliëntencontact staat bij
ons kantoor hoog in het vaandel, zodat wij goed op de
hoogte blijven van de wensen van de cliënt.
De kwaliteit van onze dienstverlening proberen wij
steeds zoveel mogelijk te optimaliseren.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
Een Assistent-Accountant met enige ervaring in het volledig
verwerken van administraties in het MKB. Uiteraard worden
de administraties vaak volledig geautomatiseerd verwerkt.
Daarom is ervaring in de automatisering of enige a�niteit
met de IT-branche een pré, zodat je daar bij ons een belangrijke
speler in kunt zijn. Indien je daarnaast ook ervaring hebt met
het samenstellen van jaarrekeningen dan zijn wij op zoek naar jou!

ONS AANBOD:
Voor deze uitdagende full-time functie kun je rekenen op
uitstekende arbeidsvoorwaarden.  Ons kantoor kenmerkt zich
door een informele werksfeer en prettige werkomstandigheden.

JOUW REACTIE:
Jouw reactie, schriftelijk of per e-mail, kun je richten aan de
directie van ons bedrijf. Voor nadere  informatie betre�ende
de functie kun je contact opnemen met de heer C. Ekas, te
bereiken op het vermelde telefoonnummer of per e-mail:
cekas@jvandewinkel.nl.
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Hondenuitlaatservice voor Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Lieshout.

06  50 44 22 07  |  info@cookieco.nl  |  www.cookieco.nl

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

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

Het vertrouwd adres
voor smaak, gemak en sfeer!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Saucijzen + 500 gr. 
Runder gehakt .................6,95
100 gr. Gebraden Kipfi let + 
100 gr. Bouillon salade .............3,75 
Biefbuideltje
100 gram  ................................................2,25 
Entrecôte
"Ook gemarineerd" 100 gram  ................2,10 
Jacht schotel
"Uit eigen keuken" per portie  ................6,00 
Tomaten soep   iedere 2e 
....................................................halve prijs

weekaanbiedingen 
donderdag 16 t/m woensdag 22 november

Bleekselderij 
 per struik 0,79
Kastanje champignons        
pan klaar   250 gram 0,99

Mexico salade     
 250 gram 1,89

Conferance peren        
 hele kilo 1,29

Navelina      
 2 kilo 2,49

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

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Kom eens in onze 
winkel kijken voor 
al het  Sint -  lekkers!

Zie ginds komt......
Acties week 46 : geldig maandag 13 t/m zaterdag 18 november_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
Een smakelijk donker meergranenbrood 
2x halve € 1,95  
   NU € 189_____________________________________________________

Pepernootvlaai
Zachte bodem, banketbakkersroom, 
pepernootbavarois, opgemaakt met 
pepernoten en Sintchocolade
Half € 7,95  
    € 1495_____________________________________________________

Onze worstenbroodjes
Uit eigen bakkerij en 
al vele jaren een topper

3+1 GRATIS_____________________________________________________

Taai-taai
Met of zonder 
kandijsuiker     5+1 GRATIS

SPECIAL

SUPER!!!

KOOPJE

Pizza's & 
Pasta's
De hele maand geldig

€6,-*

PIZZERIA - GRILLROOM - RESTAURANT

Vincent van Goghstraat 88, Nuenen | Tel. 040 - 283 57 53

* ANDERE PIZZA'S EN PASTA'S
€ 2,- KORTING.

 U KUNT ALLE GERECHTEN 
EERST ZIEN IN HET RESTAURANT.

 
NIET GELDIG BIJ 

BEZORGING EN OP FEESTDAGEN!

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

Ook voor de best belegde broodjes!
SOEP VAN

DE WEEK

KANT EN 

KLAAR

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

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT



Rond de Linde  Nr. 46 Donderdag 16 november 2017

Gerardus en Cecilia 40e 
boerenbruidspaar van Raopersgat
 
Zaterdagavond 11 november werd het nieuwe boerenpaar van Raopersgat 
bekendgemaakt: Gerardus en Cecilia Brouwers - Jongerius uit Lieshout. Hun 
getuigen zijn hun buren Thomas en Christiana.

Prins Preparé regeert De Wetters

De presentatoren Anja van den Elsen 
en Annemarie Rechters onthulden aan 
de hand van de hints beetje bij beetje 
de gezichten van het nieuwe paar. Zo 
bleek dat ze allebei in een staalbedrijf 
werken, muzikaal zijn, aan een onver-
harde weg wonen en lid zijn van de 
hofkapel van C.V. de Raopers. De laat-
ste hint ‘Door zijn brouwseltje blijft zij 
eeuwig jong...’ heeft natuurlijk betrek-
king op een gedeelte van hun achter-
namen.
In januari volgen nog enkele beproevin-
gen en trouwbelofte voor het paar. Het 
onecht huwelijk zal plaatsvinden op 
maandag 12 februari  in het Raopershuis.

Prins Preparé regeert dit jaar met carnaval over de Wetters en Wetterinnekes 
van Nederwetten, samen met zijn adjudanten Importé en Overkâppé. Dat werd 
afgelopen zaterdag, de elfde van de elfde, bekend gemaakt bij CV De Wetters.

Na het afscheid van Prins Pukkie en 
zijn adjudanten Tukkie, Mukkie en 
Make-Uppie werd in Moulin Rouge-
stijl om 23.11 uur het nieuwe prinselijk 
trio onthuld. Zij zullen komend carna-
val de kar gaan trekken in Residentie 
Sjâtoo Sjapoo met als motto ‘Met de 
Franse slag en un skôn publiek, wordt 
dees carnaval magnifique’.
Prins Preparé, in het dagelijks leven 
Piet Renders (44), is getrouwd met 
Eleanor Fransen. Samen hebben zij 
twee zonen Alard en David. Piet is 
werkvoorbereider bij De Meeuw in 
Oirschot. Hardlopen doet hij graag, 

Jeugdprins(es) 
Dwèrsklippels
Wie is het? Van welke school komt hij 
of zij? Nog maar een paar nachtjes sla-
pen en dan weten we wie de nieuwe 
Jeugdprins(es) van Nuenen wordt! 
Prinses Marjolein, Hofdame Roos en 
Adjudant Lars staan te popelen om nog 
één keer te schitteren op het podium. 
De dansmariekes hebben hun nieuwe 
dansjes al ingestudeerd en kunnen niet 
wachten om die eindelijk aan het pu-
bliek te kunnen laten zien. De vragen 
van het Ren je Rot spel zijn al helemaal 
klaar en de nieuwe Jeugdprins(es) mag 
bijna zijn/haar debuut maken! Alle 
hints  nog een keer op een rijtje:

1. Puur & blond
2. Zie ze vliegen!
3. De muziek wordt op de maat gesla-

gen.
4. De appel valt niet ver van de boom
5. Het is un eind van de bloemen naar 

de bomen
6. Rollen door het bos
7. Een bes en een banaan
8. Het smaakt naar alle kleuren van 

de regenboog.
9. Ezelsbruggetje.....

En de laatste twee hints:
10. Dwèrser dan dwèrs
11. Het wordt geel voor de ogen

Tot zaterdagmiddag, 
14.30 uur in Het Klooster!

Nieuwe Prins(es) Dwèrsklippels
  De laatste dagen voor het Dwèrsdebuut zijn ingegaan, het gonst nu echt 
van alle geruchten....iedereen is in rep en roer! Voor het spektakelstuk op 18 
november worden de laatste puntjes op de i gezet. De foto's voor de pers 
zijn klaar om gedrukt te worden, de kostuums zien er schitterend uit. De eer-
ste prinsenwissel heeft ondertussen plaatsgevonden. Nederwetten was als 
eerste aan de beurt met een spetterende show. Ook de nieuwe Prinses van 
de Road van Zatterdag verscheen ten tonele. Nog drie te gaan…
 
Carnaval 2018 wordt extra bijzonder want afgelopen vrijdag hebben de leden van 
de nieuwe Prinserôd voor het eerst hun schitterende outfits mogen showen tij-
dens carnavalsnieuwjaar in café Ons Dorp. Ook de Bloaspoepers hebben hun 
skôn muziekskes weer laten horen. Het Prinsgezelschap heeft daarmee een ge-
weldige groep waarmee een mooi fiske kan worden gebouwd.

Dan nu terug naar de hints. Er zijn reeds tien hints in deze krant verschenen. Af-
gelopen zaterdag is tijdens het feest van HeeDoedeMee nog een (muziek)hint ten 
gehore gebracht, deze is terug te luisteren op de Facebookpagina van CV De 
Dwèrsklippels. Daar staan alle andere hints ook nog op, aangevuld met extra fo-
to's over de nieuwe Prins(es), adjudant(en) en/of hofdame(s). Dus,  kom aanstaan-
de zaterdag naar Het Klooster in Nuenen, aanvang 20.11 uur. Iedereen is welkom.

Hierbij de laatste hint van deze reeks:
11. Wat hebben deze foto's met elkaar gemeen?

Prinses Faya nieuwe kartrekker   
Raod van Zatterdag
Tijdens het prinsenbal van cv de Raod van Zatterdag in Nuenen, is afgelopen zon-
dag met een spectaculaire opkomst bekend geworden dat prinses Faya de nep-
pers en nepperinekkes dit carnaval voor gaat. In het dagelijks leven werkt Shirley 
van Berlo (Faya) als leidinggevende/begeleider bij de Wasvenboerderij, een zorg-
boerderij waar mensen met een verstandelijke beperking in de horeca werken. 
Prinses Faya wordt bijgestaan door haar adjudante Nubia (Linda v.d. Broek), in 
het dagelijks leven management-assistente, en adjudante Awasero (Ramona v.d. 
Heuvel) werkt als verzorgende individuele gezondheidszorg  bij Archipel Akkers. 
Tijdens het carnaval hanteren zij het thema: Wij geven d’r niks um!

Nuenen, bedankt voor een meer   
dan fantastisch carnavalsjaar!
Op 18 november zit het erop voor ons, carnaval 2017. Met een lach en een 
traan kijken we terug op een belevenis die wat ons betreft thuishoort in het 
rijtje trouwen en kinderen krijgen. Wat een ervaring was het! Wat zijn wij 
trots en vereerd dat wij de primeur hadden om als eerste vrouwelijke trio de 
scepter te mogen zwaaien over Nuenen.

Onze bekendmaking
Elke bekendmaking is spannend, maar 
26 november 2016 was voor ons bijna 
niet te doen! Natuurlijk was het ook 
ons niet ontgaan dat niet iedere Nue-
nenaar stond te springen om een vrou-
welijke prins. De zenuwen gierden dan 
ook door onze kelen toen we, na maan-
denlange voorbereidingen, om elf over 
elf eindelijk het podium mochten be-
treden. Maar wat hebben we een on-
vergetelijke avond beleefd! En eigenlijk 
werd het in de loop van de maanden 
alleen maar mooier.

Hoogtepunten
Vanaf het moment van onze bekend-
making kwamen we in een rollercoas-
ter terecht en werden we geleefd, zeker 
in de dagen rondom carnaval zelf. Je 
maakt als trio zoveel fantastische din-
gen mee dat het achteraf moeilijk te 
zeggen is wat nu het meest bijzondere 
was. Het was op en top genieten tijdens 
bijvoorbeeld het Concert Carnavalesk, 
het Prima DOA bal (wat een topoptre-
dens tijdens de PleeBekcompetitie!) 
het theeconcert met als grootste hoog-
tepunt toch wel de optocht. Deze stond 
symbool voor ons hele carnavalsavon-
tuur. Het moment dat we met de prin-
senwagen de bocht in de Parkstraat om 
kwamen en een enorme mensenmassa 
zagen die helemaal uit zijn dak ging, 
was onvergetelijk!

Bedankt
Maar het feest had nooit zo mooi kun-
nen zijn zonder alle vrijwilligers die de 
carnavalsactiviteiten mogelijk maken! 
Ongelofelijk hoe deze mensen zich 
met hart en ziel in zetten voor de 
vereniging maar ook voor ons! Aller-

eerst natuurlijk bedankt aan de PKC, 
Hans Kuijten, Martin Raaijmakers en 
Luuk Messerschmidt voor het in ons 
gestelde vertrouwen. De mannen van 
de Raad van 11, in het bijzonder Lam-
bert van Gelooven, de pronkzitting 
commissie, het team Jeugdcarnaval, 
bestuur, senaat en zo kunnen we nog 
wel even doorgaan….
 
Warm bad
Dank je wel Nuenen. Dank jullie wel 
voor het vertrouwen, voor jullie steun 
en voor het warme bad. Jullie hebben 
er een prachtig carnavalsjaar van ge-
maakt. Voor ons, voor jullie zelf en 
voor de hele Nuenense gemeenschap. 
Wat hebben jullie ons omarmd en wat 
een hartverwarmende reacties hebben 
we mogen ontvangen! We hopen dat 
jullie het erover eens zijn dat ook vrou-
wen prima in staat zijn een feestje te 
bouwen. Laten we er met zijn allen 
voor zorgen dat het deze keer dan ook 
geen zestig jaar meer duurt voordat er 
weer een dame aan het roer staat!
 
Onze opvolgers
Wij nemen over een paar dagen af-
scheid en vertrouwen erop dat jullie de 
nieuwe prins(-es) en zijn of haar ge-
volg op dezelfde manier in jullie armen 
zullen sluiten als jullie bij ons hebben 
gedaan. Natuurlijk wensen wij het 
nieuwe duo, trio, kwartet… een enorm 
geweldig feest toe. Geniet ervan, want 
alle clichés zijn waar. Het is helaas over 
voordat je er erg in hebt. Daarom: ge-
niet, geniet, geniet! Het wordt een jaar 
om nooit te vergeten.

Vrouwe Jura 
en haar Hofdames Sana en Scripta

Prinses Faya (midden), adjudanten Nubia (rechts) en Awasero (links)

Roddels in ’t Narre-gat:     
Hedde gij da gezeet gehad (6)
 
Het o�  ciële carnavalsseizoen is afgelopen weekend op 11-11 weer van start 
gegaan, bij enkele verenigingen is de nieuwe prins(es) al bekend. Ook op 
het Heedoedemee feest konden de voetjes van de vloer . 

Genoeg gelegenheid voor iedereen dus 
om op slinkse wijze toch te proberen 
het grootste geheim van ’t Narregat te 
ontrafelen. Nog twee spannende we-
ken, het gonst in het dorp, verschillen-
de namen passeren de revue. Er werd 
zelfs bij de plaatselijke fotograaf gepost 
om te kijken of ze hem/haar daar zou-
den treffen. Maar de hints spreken ei-
genlijk wel voor zich. Echt al te moei-
lijk zou het niet moeten zijn dus men-
sen; zuuk ut nie te wijd!…. 
De nieuwe aanwijzing voor deze week:

10) ‘t is een vroege vogel

Als reminder hier nog de tips van afge-
lopen 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
9) Mist niets

voetbalt bij Nederwetten en geeft 
keeperstraining aan de jeugdkeepers 
van Juventud. Daarnaast is Piet voor-
zitter van de Nederwettense dorps-
raad.
Adjudant Importé is Eric Breusers 
(47), de zwager van Piet. ‘Import’-Ne-
derwettenaar en actief binnen de Ne-
derwettense gemeenschap als voorzit-
ter van het Oranje Comité. Eric heeft 
een eigen praktijk als rouw- en verlies-
begeleider. Zijn grote hobby is zeilen. 
Eric en zijn vrouw Miriam Renders 
hebben vijf dochters; Elin, Mare, Mei-
ke, Jolien en Eva.

Boe� es
Andere Tijden, het tv-programma van 
de NTR en VPRO, had zaterdag een af-
levering over Brabant. Het ging over 
illegale praktijken die hier schijnbaar 
structureel aanwezig zijn: van smok-
kel (boter, sigaretten) en jeneversto-
kerij naar wietplantages en xtc-pro-
ductie. Mestfraude kunnen we daar 
nu ook aan toe voegen. Als verklarin-
gen werden gegeven de grensstreek, 
een noodzakelijk centje bijverdienen, 
sterke familiebanden, het landelijke 
karakter met afgelegen boerderijen 
en een afkeer van de overheid.
 Onwillekeurig moest ik tij-
dens het kijken aan de Dukes of Haz-
zard denken, een tv-serie uit de jaren 
’80 over de familie Duke die zich met 
illegale drankstokerij bezig hielden in 
het Zuiden van de VS. Maar de  slech-
teriken in de serie waren de sheriff en 
burgemeester, de plaatselijke autori-
teiten, al bleef het redelijk onschuldig 
allemaal. Soms had je echt gevaarlijke 
figuren, die kwamen dan uit de grote 
stad of het Noorden, de Yanks. Net zo-
iets als de ‘Hollanders’ met een harde 
‘g’. Die serie was vooral om te lachen. 
Andere tijden, inderdaad.

Terzijde
Door Edwin Coolen

Adjudant Overkâppé is Martijn Mig-
chels (44) en al sinds de kleuterschool 
dikke vrienden met Piet. Martijn is ei-
genaar van St-Jans Veranda’s  en erg 
actief bij RKVV Nederwetten als 
voetballer en trainer. In 2005 was 
Martijn ook al prins carnaval bij De 
Wetters. Met zijn partner Moniek van 
Lint heeft Martijn twee dochters en 
een zoon: Pleun, Nienke en Daan.

Jeugdprins(es) 

Prinses Faya nieuwe kartrekker   

Roddels in ’t Narre-gat:     

Nuenen, bedankt voor een meer   Nuenen, bedankt voor een meer   Nuenen, bedankt voor een meer   
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PUZZELHOEKWeek 46

Kruiswoord

Horizontaal: 1 aangeboren gave 6 grappenmaker 12 jachthond 13 meisje 
15 hoge berg 16 houten wig 18 omheining van struiken 19 onvruchtbaar 
20 lidwoord 22 met plakband bevestigen 25 in orde 26 ziekte 29 handwarmer 
30 erewacht 32 onbemand vliegtuigje 34 onderwerp 36 schotenreeks 
37 rangtelwoord 39 boerenwoning 41 welpenleidster 43 olifantsbeen 
45 Duitse omroep 47 Europese vrouw 49 symbool voor chloor 50 hoofdstad van 
Frankrijk 52 Militaire Politie 53 bepaald lidwoord 55 spuugzat 56 cachot 
58 boerderijdier 59 zegeteken 61 kleinood 63 rang 64 vorstenverblijf.

Verticaal: 1 kweker 2 vierhandig zoogdier 3 laatstgenoemde 4 ieder 5 luizenei 
7 pl. in Zuid-Jemen 8 vogeleigenschap 9 pers. vnw. 10 Duitse omroep 
11 boosaardig 12 naamspeldje 14 uitbouw met ramen 17 computerspel 
18 handvat 21 laaghartig 23 per omgaande 24 strooibiljet 27 staat in Amerika 
28 karig 30 ingekookt sap 31 opsporingsmiddel 33 november 35 afbakening 
38 toe 40 bijbelse figuur 41 kortom 42 eetgerei 44 brutaal persoon 46 doctor 
48 slecht excuus 50 uiteinde v.e. spier 51 gekruide saus 54 doortochtgeld 
55 vlezige vrucht 57 poederachtig 58 genie 60 zangnoot 62 pers. vnw.

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

K I P P I G K O R A A L

G O R A R E U T A H A N

E R R O R W A S T O S T I

L E E P D O R S T I T E M

U N I M A O E E A A R E

K S T E R N N E V E L S

U K O P

O D I K T E G E N O T L

R E U A A N O I D O D E

G L I P S T E R K S T O M

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

L T S A K E E L B A R A

E M O T I E L O N D E N

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

Oplossingen wk 45
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

A V O N D J A P 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.

AUTORADIO
BLANCO
COMPOST
CYSTE
DESNOODS
FALEN
GALOP
GESEL
GIREREN
HONINGKOEK
INVALIDE
KADEGELD
KANSAS
KARATETRAP
KORPS
MAARN
NACHT
OMBUIGEN
OPSTARTEN
PEGASUS
PRINS
RIVIERA
RONDOM
ROUTE
SPOED
UITDRUIPEN
WAKEN

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:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 1 4 7
5 1 2

9
2 4 7 8

1 3
8 3

6 9
5 3 4 9

4 2 7 8

D T S O P M O C N A L B

E U N E D I L A V N I W

O H I E D L E G E D A K

P A R T E T A R A K R E

S E P S D R E U E O E O

T P T Y D R T N N R I K

A H E C I O U D S P V G

R H C G R F O I O S I N

T N R A A M R N P O R I

E R D L N S L E S E G N

N I E O M B U I G E N O

O N N P K A N S A S D H

week 44, Mw. Joke Kwinten, Son.

 Computercafé Nuenen 
november/december
Het Computercafé Nuenen is ook dit seizoen weer 
succesvol van start gegaan. De eerste presentatie 
trok volop belangstelling. Ook het vervolg biedt 
weer een scala aan onderwerpen die allen met com-
puter, tablet of smartphone te maken hebben.

De onderwerpen van de tweede serie van 5 presentaties 
(vanaf tweede helft november) zijn:

23 november: Word Tips
Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogram-
ma. We gebruiken het bijna allemaal, maar weten wel 
wat het programma allemaal in zich heeft? Het Compu-
tercafé geeft u tips om Word creatiever te gebruiken.

30 november: Fotoalbum met Levensverhaal
Een fotoalbum met teksten is een ideaal medium om een 
levensverhaal van uzelf of van familieleden vast te leg-
gen. Samengevoegde foto’s en teksten leveren een mooi 
en blijvend document op. Het Computercafé laat zien 
hoe u dit maakt.

7 december: Slimmer zoeken
Alles wat we niet meteen weten proberen we op te zoe-
ken in Google. Een zoekopdracht in Google geeft echter 
een overdaad aan antwoorden. Hoe zorgen we er voor 
dat we het gewenste antwoord krijgen?

14 december: Veilig werken met uw computer
Ga op een veilige manier om met Windows 10. Belang-
rijk hierbij zijn o.a. het gebruik van WIFI, het surfen op 
internet, het ontvangen van e-mail en het opslaan van 
gegevens in de cloud. Het Computercafé laat zien wat 
wel en wat niet veilig is.

21 december: Handige Android apps
Voor tablets en smartphones bestaan er inmiddels meer 
dan 2 miljoen apps. Welke van deze apps zijn voor ons 
nuttig of leuk? Wat kunnen we bv gebruiken om te com-
municeren en te navigeren? Het Computercafé geeft u 
wat tips hierin.

Zoals gebruikelijk staat om 9.00 uur de koffie klaar en 
start de inleiding of workshop om 9.30 uur, waarbij er 
weer volop ruimte is voor vragen. Iedereen kan zon-
der aanmelding vooraf in het Computercafé terecht, 
er wordt een bedrag gevraagd van € 4,00 voor entree 
plus koffie. Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de Jonkheer Hu-
go van Berckellaan 18 (tegenover Dorpsboerderij We-
verkeshof).

Eetcafé Slaats & Bo geopend

Na 18 jaar weer ‘Slaats’    
in Mariahout
Door Edwin Coolen

‘Het voelt weer als vanouds’, hoorden we veel mensen zeggen. Een geweldi-
ge start, met jong en oud door elkaar. Veel inwoners uit de gemeente Laar-
beek maar ook Gerwen, Nuenen, Stiphout, Son, St. Oedenrode, Eerde, 
Zijtaart en zelfs Oirschot .’

Zaterdagavond was het zover: de ope-
ning van Eetcafé Slaats & Bo in Maria-
hout. Of eigenlijk een heropening. 
Want Slaats is geen onbekende naam 
in de horeca. ‘Zaal Slaats’ was zelfs een 
begrip in de regio, de obers liepen er 
rond met drie bladen bier op elkaar.
‘In die jaren zat hier op zondagavond 
2500 man binnen’, zegt Reijhnout 
Slaats over die tijd. ‘Ons vader en moe-
der zijn de zaak in 1968 begonnen, 
hiernaast op nummer 22. In 1976 
kochten we dit deel erbij, daar zat toen 
de Boerenbond. Ik heb altijd meege-
holpen in de zaak en in 1989 stapte ik 
met mijn broer en zussen erin. Van 
1992 tot 1999 heb ik het alleen ge-
draaid, met hulp van mijn ouders.’

En sinds afgelopen zaterdag dus Eetca-
fé Slaats & Bo, nu samen met zijn part-
ner Silvy Wouters en haar dochter Bo. 
‘Eigenlijk waren we op zoek naar een 
woning voor ons gezin. Dit pand was 
nog steeds van de familie Slaats en 
stond leeg, dus zijn we hierboven inge-
trokken. Toen dacht ik, misschien 
kunnen we weer iets met het café gaan 
doen. En van het een kwam het ander’, 
aldus Silvy. En dus kon Reijhnout aan 
de slag. Want hij is heel handig en doet 
het liefst zoveel mogelijk zelf: de bar 
plaatsen of een schuifwand erin, geen 
probleem. Eetcafé Slaats & Bo is er 
klaar voor.
‘Een bruin café met een kleine kaart’, 
zo typeert Bo de zaak. ‘Verder is er een 
aparte zaal voor feesten, koffietafels of 
recepties en een podium voor optre-
dens. In de zomer hebben we natuur-
lijk buiten een terras. Veel mensen ko-
men hier voor het openluchttheater, 
op bedevaart of tijdens een fietstocht. 
Die kunnen bij ons neerstrijken.’

De openingstijden van Eetcafé Slaats 
& Bo aan de Mariastraat 20 in Maria-
hout zijn:
Donderdag 20.00-01.00 uur. 
Vrijdag 20.00-02.00 uur.
Zaterdag 19.00-02.00 uur.
Zondag  10.00-01.00 uur.

Certainly Rock prima opener
De vanuit-de-kern Helmondse formatie Certainly Rock heeft met een daverend 
optreden Eetcafé Slaats & Bo in Mariahout heropend. Met een avondvullend en 
drie sets durend optreden waarin alle bekende rocksongs voorbij kwamen, 
werd de opening van het Mariahoutse café behoorlijk luister bijgezet.

IT Pro bestaat 20 jaar

Dynamisch Nuenens bedrijf   
is toekomstbestendig
Door Nannie van den Eijnden

Het bedrijf van Christ van den Akker bestaat op 21 november precies 20 jaar. 
Alle reden om daar eens bij stil te staan, vooral omdat hij nu zijn pand gron-
dig verbouwt en daarin al zijn toekomstplannen, dromen en ideeën reali-
seert. “Alles valt nu samen” lacht Christ. “Ik kan doen wat ik het liefste doe: 
ondernemen”.

Samen met het voltallige personeel is het 
bedrijfsfeest al gezellig gevierd. In Rome. 
Christ heeft zijn medewerkers Ruud, 
Mickel, Kirsten, Ron, Kevin en Niek met 
hun partners uitgenodigd daar mee naar 
toe te gaan. “Het is goed om elkaar en 
ook de partners op zo’n manier te leren 
kennen” vertelt Christ. Bijzonder is dat 
de meeste medewerkers al zo’n 15 jaar in 
dienst zijn. Christ is een ‘mensenmens’ 
die investeert in relaties, ook met zijn 
personeel. Regelmatig houdt hij ‘pizza-
sessies’ met het team om zaken te be-
spreken. De pizza’s komen van Fratelli. 
Opgegroeid bij ouders die zelf jarenlang 
een zaak hadden in het dorp, is het voor 
Christ vanzelfsprekend om samen te 
werken met andere lokale ondernemers. 

IT Pro was 15 jaar gevestigd in de Vin-
cent van Goghstraat. Vijf jaar geleden 
heeft Christ het pand aan de Berg ge-
kocht, in crisistijd, en drie garages om-

____________________ 

“Het personeel wordt som hele-
maal gek van mij. Daar heb je 
hem weer met z’n gekke ideeën”.
 ____________________ 

gebouwd tot kantoor. Dat was al een 
hele vooruitgang, want het was een 
smal donker pand. De verhuizing van 
Galerie Bonnard naar Berg 9 gaf Christ 
de ruimte om zijn ideeën te ontplooien. 
Klanten en bedrijven komen op ver-
schillende manieren in contact met IT 

Wanneer kom je tot rust? Hoe mensen 
willen werken wordt steeds belangrij-
ker” licht Christ zijn visie toe. 
Daarom wordt het pand nu volledig ver-
bouwd. Er komt een vergaderruimte 
met de nieuwste apparatuur, waar het 
mogelijk is om ruimte te huren met toe-
gang tot het gebouw op afstand via een 
‘app’. Daarnaast komen er een filmzaal 
voor bedrijfspresentaties, lounge ruim-
te, yogaruimte en kantoren. Eind dit 
jaar is het bouwkundige deel klaar, eind 
januari 2018 is naar verwachting de in-
richting gereed. Daar wordt veel aan-
dacht aan besteed. “Ik geloof niet in toe-
val, dingen komen op je af. Ik heb op di-
verse momenten de juiste beslissingen 
genomen in m’n leven. Dit wilde ik al 
heel lang, een bedrijf aan huis. Je moet 
in je dromen geloven en er iets mee 
doen. De klant is het allerbelangrijkste. 
De wereld vraagt iets. Dat moet je als 
middelpunt nemen en iets toevoegen. 
Mensen willen gewoon geholpen wor-
den en dat doen wij bij IT Pro al 20 jaar”. 

IT Pro. Let IT work 24/7. Berg 41, 5671 
CB Nuenen. www.itpro.nl

Rond 21.00 uur bestegen de zeven le-
den van Certainly Rock het knusse po-
dium achter in de goed gevulde zaal bij 
Eetcafé Slaats & Bo om het toege-
stroomde publiek te trakteren op een 
hele serie aan rock-klassiekers. Zoals 
ieder optreden werd afgetrapt met 
Steppenwolf ’s ‘Born to be wild’ en ver 
na middernacht werd geëindigd met 
de vaste afsluiter ‘Iedereen is van de 
wereld’ geschreven door wijlen Thé 
Lau van The Scene.
Certainly Rock bestaat uit: zangeres 
Petra Kleijn, slaggitarist John Boumen, 
bassist Paul Effting, zanger Frank 
Abels, toetsenist Dennis Rooijakkers, 
drummer Paul Lutters en Danny Jan-
sen op de leadgitaar.

Pro en er wordt steeds meer samenge-
werkt, op gelijkwaardige basis. Bran-
ches zijn aan elkaar gerelateerd en vul-
len elkaar aan op technologie, kennis 
en ervaring, zoals wifi, elektrotechniek, 
hifi, web design, alarmsystemen, archi-
tectuur, etc.. Christ wil krachten bun-
delen en zo betere kwaliteit leveren. 
“We zitten in een heel drukke wereld. 



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

www.restaurant-elpida.nl

Dé echte Griek 
in Nuenenin Nuenen

Dé echte Griek 
ElpidaElpida

GEEN SPECIALE KERSTMENU'S

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

vanaf
RESERVEREN 

IS NOODZAKELIJK € 15,-

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Kans op € 10.000,-- netto*
bij het Stijn’s Slaapfestijn!

beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

* kijk voor de actievoorwaarden op www.beddenspecialistnuenen.nl

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

www.fysiotherapiehendrix.nl | Kloosterstraat 15 | 06-19416234 | Nuenen

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Winter actie!

Electrische
fiets

Graag bellen voor afspraakGraag bellen voor afspraak

Extra aandacht 
wordt besteed aan 
electrische componenten

• Gazelle
• Batavus
• Sparta
• Koga

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

Stadsfiets € 35,-
€ 45,-

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

ElectrischeElectrische

electrische componentenelectrische componenten

€ 35,-€ 35,-€ 35,-
€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-€ 45,-

€ 45,-
€ 65,-

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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 Sinterklaasfeest op 
Sinterklaashof in Nuenen
18 november is het weer zover, Sinterklaas en zijn gevolg arriveren weer in 
Nederland. En, zoals altijd is dit heel erg spannend voor de kleintjes maar 
ook voor de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s! Want wat is er het toch een ge-
zellig feest om samen te vieren. Je schoen zetten, cadeautjes krijgen en lied-
jes samen zingen. En dan ’s morgens kijken of Sint en Piet ’s nachts langs zijn 
gekomen om iets in je schoen achter te laten. Met als hoogtepunt de verjaar-
dag vieren van Sinterklaas in de vorm van pakjes avond of middag.

Gerwen Live!
Vrijdag 24 november barst Gerwen Live! weer los, een muziekevenement in 
grote tent op het kerkplein in Gerwen, voor jongeren vanaf 18 jaar tot ge-
vorderden van 65+.

Sinterklaasfeest vieren op Sinterklaas-
hof (Weverkeshof) sluit helemaal aan 
bij deze huiselijk sfeer. De gezellige 
huiskamer is helemaal versierd en er is 
een slaapkamer voor Sint en Piet inge-
richt. Amerigo komt ook logeren maar 
we weten dit jaar niet zeker of hij er ie-
dere dag zal zijn. Sinterklaashof is laag-
drempelig en richt zich op de aller-
kleinsten. Iedere dag zijn er Pieten 
aanwezig om met de kleintjes te spelen 
en te tekenen. Ook even naar de dieren 
van de boerderij gaan kijken, is natuur-
lijk ook heel bijzonder. Vanuit Sinter-
klaashof worden er al zo’n dertig jaar 
brieven die de kinderen aan Sinter-
klaas sturen, beantwoord. Vele duizen-
den brieven weten ons ieder jaar weer 
te bereiken. Stuur een mooie brief of 
tekening met ingesloten een postzegel 
naar Sinterklaashof Postbus 368 5670 
AJ Nuenen en je krijgt een persoonlij-
ke brief van Sinterklaas terug.
 
Op woensdag-, zaterdag-, en zondag-
middag is Sinterklaas van 14.00- tot 
16.30 uur aanwezig. Op alle andere da-
gen zijn er altijd Pieten aanwezig. Ook 
al op zaterdag 18 november en zondag 

19 november zijn er al Pieten op Sin-
terklaashof. Zeker voor de allerjong-
sten is het dan erg prettig om naar Sin-
terklaashof te gaan omdat het minder 
massaal is. Omdat er ook scholen op 
bezoek komen, zijn we in de ochten-
den voor het publiek gesloten.
 
De openingstijden zijn:
Maandag, Dinsdag en Donderdag van 
14.30- tot 17.00 uur.
Woensdag en Vrijdag van 12.00- tot 
17.00 uur.
Zaterdag en Zondag van 10.00- tot 
17.00 uur.
Op donderdag 30 november is Sinter-
klaashof voor het publiek gesloten. 
Voor meer informatie www.sinter-
klaashof.nl bezoek adres is jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 Nuenen.

Tot ziens op Sinterklaashof, de toe-
gang is gratis!

WanneDJ, beter bekent als Tanco van 
der Laar van Punt.nl, start Gerwen 
Live! met het ‘Foute Gerwens Uurke’. 
‘Een perzisch tapijt, een schermer-
lampke en een draaitoffel, meer heb ik 
nie noddig’, aldus Tanco van der Laar. 
Verder een optreden van jaren ’70 co-
verband Castle. Ook uit Gerwen John 
Bouw, alias Deejay Bouwski op de Hol-
landse toer. Uit België komt de akoes-
tische act Triplex, drie mannen die al-
les kunnen op hun gitaren. Tot slot de 
artiesten van Rave van Fortuin, waarbij 
muziek wordt uitgevoerd die het pu-
bliek zelf kiest.

Gerwen Live!, 24 november, Heuvel-
plein Gerwen. Aanvang 19.30 uur, 
deuren open vanaf 19.00 uur.
Kaarten in de voorverkoop à €10 bij 
Cafetaria Heuvelplein, Café de Stam, 
in de kantine van RKGSV (Gerwen) en 
bij Café René in Nuenen.

Nu in Nuenen verkrijgbaar: 

Pasteis de nata 
De overheerlijke zoete Portugese cus-
tard taartjes met zelfgemaakt knappe-
rig bladerdeeg. Heerlijk op elk moment 
van de dag, feestjes, borrels...... 
 
Mag ik ons even voorstellen? 
Mijn naam is Arja, getrouwd met een 
Fransman, François Boisnard. We wo-
nen alweer 20 jaar met veel plezier in 
Nuenen. Naast onze dagelijkse werk-
zaamheden hebben we 1 grote passie: 
koken! Lekker eten, daar hebben we 
dus wel verstand van. 
 
Waarom een Pasteis de Nata? 
Portugal is voor ons altijd een bijzon-
der en veelzijdig vakantieland geweest. 
We vinden dat je altijd de lokale trots 
moet proeven. In Lissabon maakten 
we kennis met de wereldberoemde de-
licatesse ‘Pasteis de Nata’. Het verlan-
gen naar deze overheerlijke custard 
taartjes was zo groot, dat we besloten 
deze home made te gaan maken. 

Door de Feelgood Market, proeverijen 
en mond tot mondreclame, kregen we 
al gauw veel bestellingen en bekend-
heid. In een korte tijd zijn wij gegroeid 
met onder andere klanten als ‘de Wa-
termolen van Opwetten’ in Nuenen en 
Strandpaviljoen Noordduine in Dom-
burg. De inspirerende contacten met 
zoveel verschillende mensen zijn bijna 
net zo verslavend als onze Pasteis ge-
worden. 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt 
u op de hoogte blijven van alle ontwik-
kelingen, nieuwe smaken (speculaas-
uitvoering met de feestdagen), of een 
bestelling plaatsen? Bezoek de Face-
bookpagina of Instagram ‘pasteis de 
nata.nl’ of neem contact op met: 06-
18077560. 
 
‘Embrasse Kookgoed’, Berg 28a in Nue-
nen, is ons ‘afhaalpunt’. Hier kunt u de 
Pasteis afhalen. 
 
Met smakelijke groeten en tot ziens, 
Arja en François Boisnard

De Zonnebloem:     
Jan en de Soossisters 
Deze keer werd er voor de gasten van de Zonnebloem een gezellige avond 
georganiseerd bij de Jo van Dijkhof. De activiteitencommissie had gekozen 
voor het Trio ´ Jan en de Soossisters´ De tafels en stoelen stonden in theater-
opstelling, zodat iedereen goed zicht had. 

Nadat alle gasten een plaatsje hadden 
gevonden en voorzien waren van koffie 
en thee, stelde het Trio zich persoonlijk 
aan iedereen voor. Zij begonnen de 
avond met een medley van bekende 
Amerikaanse melodieën. Dit was voor 
de gasten zo herkenbaar dat er al met-

een werd meegezongen. Daarna wis-
selde het Trio hun zang af met luister 
en vooral met meezingnummers zowel 
in het Nederlands maar ook in ver-
schillende andere talen. Het was een 
bijzondere gezellige sfeer. Er werd vol-
op meegedeind en de handjes gingen 
vaak de lucht in. We waren ver over de 
sluitingstijd heen, maar daar had nie-
mand problemen mee. Na het zingen 
van het afscheidsnummer ’Auf wieder 
sehn’ volgde een daverend applaus. Ve-
le gasten bedankten het Trio nog per-
soonlijk voor deze fijne avond en ieder-
een ging zeer tevreden naar huis.

Zingen voor eigen volk
Afgelopen zondag was Het Klooster goed gevuld bij een optreden van zang-
koor Plezzang. Velen liefhebbers van mooie Nederlandse liedjes en natuur-
lijke de vaste groep fans waren afgelopen zondag naar de theaterzaal in Het 
Klooster gekomen voor een optreden van Zangkoor Plezzang.

O.l.v. Willem van de Heijden, muzikaal 
leider en accordeonist, werd er gezon-
gen uit een breed repertoire van Ne-
derlandse liederen. O.a. van Robert 
Long, Jules de Corte, Pater Moeskroen 
en nog vele anderen.

Na een daverend applaus zong het 
koor als toegift, samen met het pu-
bliek, het lied ‘Hee Goade Mee’ van 
Gerard van Maasakkers.
Het was een geslaagde middag voor ei-
gen volk.

Young Talent 
award Nuenen
Voor de allereerste keer reikt On-
dernemers Contact Nuenen op 8 ja-
nuari tijdens de gala-avond van de 
Ondernemer van het Jaar ook de 
Young Talent Award Nuenen uit. Een 
nieuw in het leven geroepen award 
voor de meest talentvolle Nuenense 
ondernemer onder de 40 jaar! 

“Naast de gevestigde ondernemers, 
willen we binnen OCN ook graag 
ruimte maken voor de nieuwe genera-
tie veelbelovende ondernemers die 
Nuenen rijk is,” aldus de voorzitter van 
de commissie ‘Ondernemer van het 
Jaar’, Arno Aarts. Het doel van de 
Young Talent Award is om jonge, am-
bitieuze ondernemers in de spotlight 
te zetten, te stimuleren en uiteraard te 
verbinden met andere ondernemers in 
de regio. Het veelbelovende talent dat 
op 9 januari met de splinternieuwe 
award naar huis gaat is een onderne-
mer die in ieder geval opvalt omdat hij 
of zij groei en innovatie bewerkstelligt 
en hiermee een inspiratie is voor heel 
ondernemend Nuenen en omgeving. 

Werkwijze
Op 6 november is de aanmeldprocedu-
re voor de Young Talent Award van 
start gegaan. Via www.talentawardnue-
nen.nl kan iedereen een kandidaat voor 
deze award aandragen. Voorwaarde is 
dat de onderneming in Nuenen is ge-
vestigd, dat dit talent jonger is dan 40 
jaar en de onderneming ná 2008 is op-
gericht. Een vakjury selecteert uitein-
delijk uit alle aanmeldingen drie geno-
mineerden die in aanmerking komen 
voor de Young Talent Award. 
Wie zich in 2018 Young Talent van 
Nuenen mag noemen, wordt uitge-
maakt via een finale met pitchrondes 
tijdens de gala-avond van de Onderne-
mer van het Jaar. De genomineerden 
krijgen de kans om gedurende enkele 
minuten het publiek te enthousiasme-
ren met een pitch van over zijn/haar 
onderneming en persoonlijke drijfve-
ren. Vervolgens wordt ter plekke mede 
door het publiek bepaald wie van de 
drie zich de allereerste Young Talent 
van Nuenen mag noemen én met een 
aanmoedigingscheque van € 2.500,- 
naar huis gaat!
Kent u jonge ondernemers die zeker voor 
deze award in aanmerking horen te ko-
men? Tot 27 november kunt u deze aan-
melden via: www.talentawardnuenen.nl

Wil jij ook werken 
bij de grootste 

mannenmodewinkel 
van Zuid-Oost Brabant?

Lenssen Mannenmode | Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 661100 | info@lenssenmannenmode.nl
www.lenssenmannenmode.nl | www.lenssenmodemierlo.nl

Grijp je kans! Er is nu een vacature. 
Kijk snel op lenssenmannenmode.nl voor meer info.

 Vrije kaartverkoop 
concert ‘Rodion Trio’ 
gestart
In seizoen 2017/2018 organiseert Cul-
tuur Overdag drie concerten klassieke 
kamermuziek. De concerten worden 
georganiseerd in samenwerking met 
Stichting Muziek in Huis. Deze stich-
ting wil via concerten met klassieke 
muziek de kwaliteit van leven van ou-
deren en zieken verhogen. Jaarlijks or-
ganiseert zij meer dan 600 kamercon-
certen uitgevoerd door professionele 
ensembles. De directeur van stichting 
Muziek in Huis zal hun eerste concert 
in Nuenen, persoonlijk komen openen.
Het concert vindt plaats in de Raadszaal 
van Het Klooster op vrijdag 24 novem-
ber (aanvang: 15.00 uur) en wordt ver-
zorgd door het Rodion Trio. Dit ensem-
ble brengt een gevarieerd klassiek pro-
gramma met werken van o.a. Gluck, 
Mozart, Tsjaikovski, Liszt en Ravel. Een 
toegangskaart kost € 7,50 p.p. (inclusief 
een kopje koffie/thee na afloop van het 
concert) en is op werkdagen tijdens 
kantooruren te koop aan de balie van 
Het Klooster of via de website van Cul-
tuur Overdag (www.cultuuroverdag.nl).
Op zaterdagmiddag 11 november pre-
senteerde Cultuur de theatermono-
loog ‘Met de Mantel der Liefde’. Acteur 
Kurt Defrancq kroop in de rol van zo-
wel de mantelzorger als de zorgbehoe-
vende. Het publiek, dat in het decor 
plaatsnam rondom het bed, kreeg een 
indrukwekkend intiem portret te zien 
van een vader en een zoon die allebei 
op hun eigen manier probeerden vat 
op het leven te houden. Het geheel 
werd prachtig muzikaal begeleid door 
celliste Renke van Impe. Dat de voor-
stelling een herkenbaar beeld gaf van 
de zorgen van een mantelzorger, bleek 
uit de vele reacties van de bezoekers. 
Onder het genot van een kopje koffie, 
aangeboden door het Steunpunt Man-
telzorg, werd nog lang nagepraat.



 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.

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.

GITAARLES IETS VOOR JOU? 
Kijk nu op www.gitaarschoolnuenen.nl 
voor jouw gratis proefl es. Ook leuk om 
cadeau te doen! Bel nu 06-52685862.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE ACTIE laatste weekend

De actie is geldig van 30 september t/m 19 november 2017

*Kijk voor extra informatie over de actie op www.profita.nl/acties.html

De vernieuwde matrassen van Auping passen perfect 
bij zowel jouw lichaam als je persoonlijke voorkeur. 
Kom proefl iggen en ontdek het zelf.

Jij bent uniek
jouw Auping matras ook

Zondag 19 november 
geopend 11.00-17.00 uur

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

TE KOOP: originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 350,- tel. 06-51373272.

AANGEBODEN: hulp 
in de huishouding. Tel. 06-
85871385.

AANGEBODEN: hulp 
in de huishouding. Tel. 06-
86033542.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,50 per stuk. Tel. 
06-51373272.

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

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

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

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

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

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

Tongelresestraat 321
5642 NB Eindhoven 

06-50742596
www.saffraanrestaurant.nl
info@saffraanrestaurant.nl

GEVRAAGD:
Collega’s voor in het restaurant!
Bediening, keuken of schoonmaaktaken.

Geen ervaring? Geen probleem!

TE KOOP AANGEBO-
DEN: 4 al. autovelgen 15-
inch. Met antidiefstal bouten/
moeren. Info 06-24657191. 
Vraagprijs € 150,-.

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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



Open 
dag

Helicon MBO Helmond

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492)  52 39 83, info.mh@helicon.nl

helicon.nl

  Voeding
Jij weet straks alles over voeding. 

Je bedenkt en maakt nieuwe 

producten. Altijd duurzaam, 

gezond en met passie! Hiermee 

inspireer jij anderen en adviseer 

je bedrijven en consumenten. 

Social media is jouw wereld en je 

gebruikt het om te ondernemen 

en je kennis te delen.

 

  Dier
Je bent gek op dieren en wilt er

later je beroep van maken. 

Bijvoorbeeld als dierverzorger, 

ondernemer of dierenartsassistent.

  Outdoor 
 en recreatie
Dé opleiding voor actieve 

natuurliefhebbers die graag met 

mensen werken. Je leert groepen 

te begeleiden bij buitensport 

activiteiten, zoals mountainbiken, 

survivaltochten en nog veel 

meer. Je bent een enthousiaste 

doener die tegelijkertijd alles 

weet over het beheer van een 

recreatieterrein of camping.

Wij geloven dat de wereld een betere plek is én langer 
bestaat, als we bewuster omgaan met voeding, dieren 
en onze leefomgeving. Jij leert hierin te denken én te doen.

gebruikt het om te ondernemen 

en je kennis te delen.

Voor elke opleiding gelden ook de keuzemodules 

Doorstroom hbo, Ondernemen en Internationalisering.

dagdag

Voor elke opleiding gelden ook de keuzemodules 

Doorstroom hbo, Ondernemen en Internationalisering.

dag
 Zondag

26 november
11.00 - 15.30 uur
#MBO Experience 
#Meeloopdagen

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

*Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 22 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

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:

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIGNoordveld

Drogisterij en Parfumerie

25% korting 
op alle dames- 
en herengeuren

uit ons 
assortiment 

20% korting* 
op het hele 
assortiment 
van Collistar

* uitgezonderd doucegels en bodylotions

De sint 
pakt uit!
Al uw kado's 
worden feestelijk
ingepakt

20%
korting*

25%
korting*

en herengeuren
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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:

Gras erover….
Sinti moeten schoon, veilig en normaal kunnen wonen, in woonwagens die 
wind- en waterdicht zijn. In Nuenen gaat het om de locaties Kremersbos in 
Nuenen en Bosweg in Gerwen. Donderdagavond trok de gemeenteraad 
ruim drie miljoen euro uit om een en ander op orde te brengen. Het is de 
vraag of die drie miljoen voldoende is. Want er zit een addertje onder het 
gras: de grond op de locatie Bosweg in Gerwen is vervuild.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 16 november 2017

Sinti moeten schoon, veilig en normaal kunnen wonen, in woonwagens die 

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

In de gemeentelijke stukken staat te 
lezen dat het noodzakelijk is dat bo-
ven water komt wat de kosten zijn 
voor het saneren van die vervuilde 
grond. De grond zou wel eens ver-
vuild kunnen zijn door fosfaat en stik-
stof. Grondig onderzoek is nodig 
naar de mogelijke vervuiling door 
kerosine en door de ongecontroleer-
de stort van het gesloopte Binnen-
ziekenhuis in de 70er jaren. De mili-
taire opslagtanks voor kerosine zitten 
nog in de bodem verstopt op een 
bosterrein van ca. 2 ha. nabij de Bos-
weg. De onderste steen zal hier bo-
ven moeten komen. En niet zand er-
over, zoals na het KAFI-onderzoek 
naar vermeende fraude met grond-
transacties en grondtaxaties.

CDA-raadslid Erik Groothoff opperde 
het idee om de vervuilde grond maar 
links te laten liggen. Een ander raads-
lid riep pardoes: de vervuiler betaalt! 
Het schoonmaken van die vervuilde 
grond kan wel miljoenen euro’s gaan 
kosten. Zand erover, sorry gras erover, 
stotterde Groothoff in de microfoon. 
Pas op: dan gaat dat addertje ook 
dood. Grandioos idee van Groothoff: 
nog meer gras laten groeien over de 
vervuilde grond en een andere locatie 
zoeken voor de Sinti. Woonwagens 
verhuizen is een fluitje van een cent. 
Die wagens hebben wielen en een 
verhuizing is zo gepiept….

Nog even terug in de tijd. "Sommige 
gezinnen leven onder erbarmelijke 
omstandigheden. Als burgemeester 
schaam ik me ervoor dat Nuenenaren 
zo in deze gemeente moeten leven", 
zegt burgemeester Maarten Houben 
over met name de locatie Bosweg. 
Neen, dat zei hij niet in de urenlange 
raadsvergadering van donderdag 9 
november 2017. Dat meldde hij al een 
paar jaar geleden in het regionale 
dagblad ED. 

Eerste burger Maarten Houben: "Op 
dit moment zijn er nog geen vergaan-
de gesprekken met corporaties, maar 
we praten de blaren op onze tong." 
Ook dat roeptoeterde Houben in het 
ED. En dan zijn er mensen die zich 
hardop verbazen over het feit dat er 
nu nog Sinti zijn die weinig vertrou-
wen hebben in het gemeentebestuur. 
Het zal mij benieuwen wat het diep-
gaand grondonderzoek naar de ver-
vuiling oplevert. Mijn gratis advies: 
geen gras erover laten groeien a.u.b. 
en ook geen zand!CDA-raadslid  Erik Groothoff

Ralf Stultiëns lijsttrekker W70
Ralf M.M. Stultiëns (40) is afgelopen maandagavond - tijdens een ledenver-
gadering van W70 - unaniem benoemd tot lijsttrekker voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. Het bestuur van de partij heeft tevens de namen 
van de overige zeven (7) personen op een verkiesbare positie op de kandi-
datenlijst gepresenteerd. Ook déze plekken werden door de achterban bij 
acclamatie vastgesteld.

Naast Stultiëns bestaat deze top-8 ach-
tereenvolgens uit Peter van Leeuwen (2), 
Joost Vereijken (3), John Geven (4), Erik-
Jan Post (5), Patrick Swinkels (6), Louis 
Koenen (7) en Lenie van Hooff (8).

De huidige fractievoorzitter over zijn 
benoeming: "Als vanzelfsprekend vind 
ik het een enorme eer, dat de leden van 
W70 mij hebben verkozen tot lijsttrek-
ker. Tegelijkertijd voel ik de verant-
woordelijkheid de partij op passende 
wijze de nieuwe bestuursperiode in te 
leiden. Daarnaast ben ik voornemens 
om stevig in te zetten op de onderlinge 
samenwerking met andere partijen: zo-
wel voor als na afloop van de komende 
stembusgang. Ik heb de bestuurskracht 
van de gemeenteraad in de afgelopen 
anderhalf jaar enorm zien toenemen en 
hoop deze daadkracht van het lokale 
bestuur in Nuenen, Gerwen, Neder-

wetten en het Eeneind de komende ja-
ren - samen met de overige collega's - 
verder uit te bouwen."

Ralf Stultiëns lijsttrekker voor W70 Edwin Leenes 
benoemd tot 
directievoorzitter 
van Rabobank 
Dommelstreek
Per 1 januari 2018 is Edwin Leenes (49) 
door de raad van commissarissen be-
noemd tot directievoorzitter van Ra-
bobank Dommelstreek. Edwin Leenes 
werkt sinds 2010 bij Rabobank; in eer-
ste instantie als interim directeur, de 
afgelopen 5 jaar als directeur in zowel 
het zakelijke als particuliere segment 
bij Rabobank Salland.

Edwin woont met zijn gezin in Veldho-
ven en kent de regio goed.
“Edwin heeft heel veel directe ervaring 
met het ondersteunen van klanten. 
Daarnaast heeft hij een pragmatische 
kijk op de toekomstige ontwikkeling 
van Rabobank en is zeer gedreven om 
deze te realiseren. Met hem hebben we 
een sterke voorzitter om Rabobank 
Dommelstreek verder neer te zetten 
als een herkenbare en betrouwbare lo-
kale bank, die dicht bij de klanten staat 
en een directe bijdrage levert aan de 
ontwikkelingen in ons werkgebied”, al-
dus Andries Mulder, voorzitter van de 
raad van commissarissen.

Edwin Leenes d irectievoorzitter Rabobank 
Dommelstreek

Nuenense begroting weer op orde
Door Gerrit van Ginkel

Op donderdag 9 november stond de behandeling van de Nuenense begro-
ting op het programma. Sinds lange tijd was er weer een positief saldo onder 
de streep van ruim 5 ton. De aantrekkende woningbouw is hiervan de belang-
rijkste oorzaak. De politieke partijen wilden met liefst 11 amendementen wij-
zigingen en aanvullingen aanbrengen of zaken schrappen uit die begroting.

Huiseigenaren opgelet!   
Wie is de klos?
 
In de raadsvergadering van 9 november werd de begroting 2018 vastge-
steld. Nadat in 2017 de huiseigenaar 5 euro per jaar minder ozb behoefde te 
betalen, wordt in 2018 de ozb met 8 euro verlaagd. Het ED van 10 november 
kopte in vette letters: ‘Ozb in Nuenen gaat nog verder omlaag’. En W70 raads-
lid Stultiens gaf als reden om de ozb extra te verlagen op: “Het was vele ja-
ren geleden onvermijdelijk om de ozb fors te verhogen, maar het is inmiddels 
mogelijk om de verhoging weer af te bouwen.” In 2018 is de huiseigenaar to-
taal aan ozb kwijt 445 euro, 284 euro aan afvalsto� enhe�  ng en 244 euro 
aan rioolhe�  ng. Totaal aan woonlasten 978 euro. Dat is gemiddeld ca 80 eu-
ro per maand per huiseigenaar! Daarmee zit Nuenen in de top tien van de 
gemeenten in Nederland met de hoogste woonlasten en nummer 1 van de 
21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant!
 
W70 stelt dat het vele jaren onvermij-
delijk was om de ozb fors te verhogen. 
Maar hij geeft niet aan waarom. De 
ware reden is het ongebreideld potver-
teren dat W70 vele jaren heeft gedaan. 
Noem het maar geldsmijterij. Het is al-
lemaal begonnen met W70 wethouder 
De Laat die in 1998 de regie voerde 
over de verbouw van Het Klooster be-
staande uit het slopen van de monu-
mentale vleugel van het gebouw, om 
vervolgens de Kloosterstraat die uit-
kwam op de markt dicht te bouwen 
met winkels. Daarmede het historisch 
karakter van het dorpsgezicht voor-
goed verminkend. Hij liet het gebouw 
verbouwen voor het lieve sommetje 
van ca 3.5 miljoen euro.

Sindsdien tot heden met een jaarlijks 
exploitatietekort van circa twee ton. 
Totaal geschat aan exploitatieverliezen 
tot heden ca 3.5 miljoen euro.
En nog steeds moet er jaarlijks nog een 
paar ton bij voor exploitatieverliezen.
 
Toen kwam in 2015 de afrekening met 
de verkoop en terugkoop van garage 
Tonnie van der Heijden in Gerwen. De 
gemeente kocht dat bedrijf in 2010
voor 3.250.000 euro, omdat de ge-
meente onder verantwoordelijk W70 
wethouder Jansen de contractuele ver-
plichting niet nakwam om binnen 3 
jaar na aankoop het ruimtelijk moge-
lijk te maken dat Van der Heijden zijn 
bedrijf kon verplaatsen naar de Ker-
kakkers hoek Smits van Oyenlaan. De 
advocaat van Van der Heijden dreigde 
met een boete van 2 miljoen euro bij 
niet nakomen van de verplichting.
Na moeizame onderhandelingen kocht 
Van der Heijden zijn bedrijf in 2015 te-
rug voor de somma van 9 ton. De hele 
affaire kostte de gemeente derhalve de 
somma van 2.350.000 euro.
 
Door al deze geldsmijterij is de Nue-
nense belastingbetaler de klos en moet 
hij de rekening betalen. En daarom 
was het onvermijdelijk - om in de 
woorden van W70 raadslid Stultiens te 
spreken - om de ozb vele jaren fors te 
verhogen. En nu wordt de Nuenense 
belastingbetaler door W70  afge-
scheept met een verlaging van de ozb 
met 8 euro per jaar. Een fooi! Schande!
 

Jacques Leemans
Voorzitter van de politieke groepering 

Nuenens Belang

De politieke beschouwingen namen 
zoals gebruikelijk weer veel tijd in be-
slag. Iedere fractie kreeg 5 minuten en 
Fractie Pijs was afwezig en Lijst Eeuw-
horst deed samen met de Combinatie. 
Die twee claimden dus geen spreek-
tijd.
De PvdA die altijd veel werk maakt 
van de financiële beschouwingen 
vroeg zich af of iedereen wel voldoen-
de hulp krijgt bij het invullen van de 
formulieren voor aanvragen. De las-
tendruk in Nuenen is nog steeds een 
van de hoogste in Nederland terwijl 
we 500.000 Euro overhouden. De par-
tij wilde meer inzicht in wat de LEV 
groep doet. Ook zijn 2 kringloopwin-
kels te veel in Nuenen.

Kosten invoering blauwe zone
Het CDA vroeg naar de kosten van de 
invoering van een blauwe zone in het 
centrum en de kosten van de uitbrei-
ding van de buurtbus naar Geldrop.
Het opnieuw intrekken van de accom-
modatienota was voor de VVD aan-
leiding te spreken over een nieuw 
hoofdpijndossier.
De SP zag in het Sociaal Domein de 
grote sponsor voor veel dingen. Het 
noodfonds blijft voor die partij een 
zorgenkindje.
D66 is blij met de financiële basis en 
de transities zijn goed ingevuld en een 
voorbeeld in de regio. Meer variatie 
op de woningmarkt is een lang ge-
koesterde wens.
W70 was blij met het positieve mini-
mabeleid met de toetsing van 120 
naar 130% van het minimum inko-
men. Ook over de vestiging van de 
nieuwe Savant was men vol lof. De 
verhuizing van de jongerenhuiskamer 
kon van de Kleinsma Gelden dacht 

men en een extra verlaging van de 
OZB van 3% moest er wel inzitten.
De Combinatie/Lijst Eeuwhorst vond 
de begroting nog steeds niet inzichte-
lijk.
Lijst van den Boomen was op zoek 
naar de bezuinigingen en vond deze 
OZB verlaging veel te weinig. Zijn er 
efficiency projecten en wat doen we 
aan de files en waar blijft de huisarts 
en de apotheek in Zuid waren de vra-
gen waar de partij mee zat.

Huisartsen en apotheek Nuenen-Zuid
Wethouder Pernot vertelde dat er be-
langrijke stappen waren gemaakt en 
dat langlopende trajecten zijn afgeslo-
ten. RKGSV gaat een veld inleveren 
voor de woningbouw en een veld 
krijgt een upgrade. De dienst Dom-
melvallei heeft veel efficiency opgele-
verd vooral in de ICT.
Wethouder Jansen zei dat het oude 
Postkantoor geen bestemming zou 
krijgen voor een instelling van de-
menterende ouderen. Hij sprak over 
onderhandelingen met huisartsen en 
een apotheek in Nuenen-Zuid.
Wethouder Pero voorzag in een twee-
de kringloopwinkel een werkplek 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er kan ook een repair-
café gevestigd worden.
Wethouder van Brakel stelde dat de 
Kleinsma Gelden bestemd waren 
voor armoebestrijding bij kinderen. 
De armoebestrijding, mantelzorg en 
de statushouders zijn bij de LEV 
groep terecht gekomen en daarom is 
hun bijdrage ook verhoogd.
Tenslotte werd de Programmabegro-
ting 2018 en de M eerjarenraming 
2019-2021 unaniem vastgesteld met 
de 5 goedgekeurde amendementen.
 

Cabaretvoor-
stelling ’Klussen’ 
met Arie Koomen  
& Edo Brunner
Ook in het derde programma van Edo 
Brunner en Arie Koomen doen de he-
ren weer alles zelf.
Deze vakmannen bouwen in één 
avond een 100% top show die op tijd 
klaar zal zijn, zonder onverwachte 
kosten achteraf.
100% voor mannen en tegelijkertijd...
100% voor vrouwen en alles er tussenin!
100% milieuvriendelijk!
100% recyclebaar!
100% lactosetolerant!
100% glutenvrij!
100% afbreekbaar! (Speciaal voor de 
recensenten.)
En bijna 100% vetvrij!
(Alle percentages zijn 100% bij bena-
dering.)
Het is mogelijk dat dit programma 
resten van noten bevat vanwege in het 
fabricageproces genuttigde pinda’s.

Zaterdag 25 november, aanvang 20.30 
uur. Ons Tejater, Lieshout. Reserveren: 
www.vierbinden.nl/onstejater
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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 09.00 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

Donderdag 16 november
9.30 uur Computercafé: Keuze Android 

tablet/smartphone. Bibliotheek Dommeldal
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 16 november
20.00 uur Lezing heemkundekring

Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen
20.00 uur Lezing Rini Kersten

Verenigingsgebouw Aarle-Rixtel

Vrijdag 17 november
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen
20.30 uur Rikken bij RKVV Nederwetten 

in het Piet Renders paviljoen

Vrijdag 17 november
20,00 uur Kienen in Lieshout
Dorpshuis Grotenhof Lieshout

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

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

Landen, Beekstraat 48a

Zaterdag 18 november
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
 Dorpshuis, Grotenhof Lieshout

Zaterdag 18 november 
23.11 uur Prinsenwissel 
C.V. De Dwèrsklippels

Het Klooster

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.

Zondag 19 november
10.00 uur Boekenmarkt Heemkunde 

Lieshout. Dorpshuis Lieshout
13.00 uur Klooster Nuenen

Concert Willie en de Old-timers

Zondag 19 november
16.30-17.30 uur Nuenen zingt

Van Gogh kerkje Nuenen

Maandag 20 november
20.00 uur lezing klimaatverandering

IVN ruimte Klooster

 Van 20 t/m 25 november 
Collecte Nationaal MS Fonds

Donderdag 23 november
9.30 uur Computercafé: Word Tips

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 24 november 
19.00 uur Gerwen Live

Heuvelplein Gerwen
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 25 november 
13.00-15.30 uur Intocht Sint Eeneind

 Locatie: Wijk Eeneind
13.00 uur (jeugd)prinsenbal 

CV De Narre-Kappen. Heuvelplein Gerwen

Zaterdag 25 november
13.30-16.30 uur

Elk half uur rondleiding in Salon Nune Ville, 
Berg 24 Nuenen.

www.salonnuneville.nl

Zaterdag 25 november
20.30 uur Cabaretvoorstelling ‘Klussen’

Ons Tejater,  Lieshout

Zondag 26 november
11.00 uur Sinterklaas in Gerwen. Route: De Hui-
kert, via de Heilig Kruisgildelaan, Van den Waar-
senburglaan, Van Kemenadelaan, Laar, Akker-
straat en Gerwenseweg naar het Heuvelplein

Zondag 26 november
13.00-17.00 uur Open kerkendag

Alle kerken Nuenen c.a.
20.30 uur Liederentafel

Schafrath

Zondag 26 november
Sunny Blues Nuenen presenteert.

The Veltman Brothers
15.30 uur Cafe Schafrath

 Zondag 26 november
14.00 uur Intocht Sint Nederwetten

Locatie: optocht door de kom 
van Nederwetten

Donderdag 30 november
9.30 uur Computercafé: Fotoalbum 

met Levensverhaal. Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 25 november
5e Tour de Gazet. Doorkomst toertocht klassie-
ke auto’s via Lieshouteseweg, Bosweg, Rullen, 
Nieuwe Dijk en Stad van Gerwen en op de trug-
weg via Weverse Kanaaldijk, Olen en Sluisweg.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 november 18.30 uur: Ab-
dijviering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 19 november 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 18 november 18.30 uur: John 
Beunis (vanwege verjaardag); Henk 
Rooswinkel; Johan van de Langenberg; 
Marie van de Langenberg - van Geffen; 
Hennie Koks; Maria Brouwers - Kooij-
mans; Nathalie Brouwers.
Zondag 19 november 11.00 uur: 
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Jan 
Ulijn; Joost van der Graaf en Ineke Hil-
berink; Piet Joosten; overleden familie 
van Overbruggen - de Kroon; Adria-
nus van der Vleuten; Heeroom Piet 
van Santvoort (vanwege verjaardag); 
alle overleden leden van het Gregori-
aans koor; Frans van Oorschot; Theo 
Rombouts.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Maria 
de Win - van Breugel, Goudvinkhof 4, 
en Gerry Siebers - Passier, Hovenier 2. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.
In onze parochie is gedoopt Evi van 
Beek, Putterlaan 22. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 november 9.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Piet Coolen; Bea Schenkels; Harrie 
Verschuuren; Overleden familie Van 
Rooij-Van Lieshout; Tini van der Pol; 
Gerrit en René Raaijmakers; Piet Mes-
man en Dien Mesman-De Win.

Mededelingen
In onze Parochie is overleden: Marie-
tje Linders-Coppelmans. Wij wensen 
familie en vrienden troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 november 11.00 uur vie-
ring, Caeciliafeest, parochiekoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Wilhelmina Maria van Hout - Jansen; 
Theo van Duppen; Overleden familie 
Van de Water - van Gorkum; Martinus 
Donkers en Anneke Donkers - van 
Acht; Johannes Raijmakers en Johanna 
Rooijakkers; Petrus Raijmakers; Wil-
helmus Rooijakkers en Elisabeth Basti-
aans; Bastiaan Rooijakkers; Levende 
en overleden leden van het parochie-
koor St. Caecilia, alsmede voor een 
ernstig ziek lid.

Mededelingen
Vorige week is op 81-jarige leeftijd 
overleden Wilhelmina Maria van Hout 
- Jansen, Steenbroeken 8. Afgelopen 
woensdag was de uitvaart, waarna bij-
zetting op het kerkhof heeft plaatsge-
vonden. Wij wensen familie en vrien-
den veel troost en sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 19 november. Voorganger: ds. 
Chr. Mondt. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. De 
collecte is voor een diaconaal project. 
Elke donderdag bent u vanaf 10.00 uur 
welkom in het Open Huis voor ont-
moeting bij een kop koffie of thee. Dat 
gebeurt in onze mooie nieuwe ont-
moetingsruimte. U vindt er altijd ie-
mand om even mee te praten. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Voor an-
dere activiteiten: zie onze website on-
der ‘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.

Donderdag 16 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Gertrudis, 
maagd. 
Vrijdag 17 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Gregorius de Wonderdoener, 
bisschop en belijder. 
Zaterdag 18 november. Geen H. Mis, 
feest van de Wijding van de basilieken 
van de H. Petrus en Paulus. 
Zondag 19 november. 24ste Zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. 
Maandag 20 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Felix van Valois, belijder. 
Dinsdag 21 november. 18.30 uur H. 
Mis, Opdracht van de H. Maagd Ma-
ria.
Woensdag 22 november. 07.15 uur, H. 
Caecilia, maagd en martelares. 

Deze kerk heeft nog het middeleeuwse 
interieur en exterieur behouden. Een 
film over deze kerk uit 1420 is te vin-
den op www.kerkenindepeel.nl. Verder 
ook op Kerken in Peelland op Facebook 
(‘Kerken in Peelland’) en op YouTube 
(‘Kerken in Peelland Gerwen WMV’).

 Open Kerkendag
In het kader van Open Kerkendag op 
zondag 26 november zullen alle zes 
kerken in Nuenen tussen 13.00 en 
17.00 geopend zijn: de Lambertuskerk 
in Nederwetten, de oude en de nieuwe 
Clemenskerk in Gerwen, het kleine 
Van Goghkerkje in Nuenen, de Cle-
menskerk in Nuenen en De Regen-
boog. In elke kerk wordt een eigen 
programma aangeboden.

De Stichting Brabantse Hoeders, die 
zich inzet voor het behoud van cultu-
reel erfgoed, heeft alle kerkbesturen in 
Brabant gevraagd om hun kerken dan 
open te stellen om mensen zo de gele-
genheid te geven kennis te maken met 
het gebouw maar bovenal met de rol 
die dat gebouw door de jaren of zelfs 
eeuwen heen heeft gespeeld voor de 
gemeenschap in dorp of stad. Voor 
heel veel mensen is de kerk immers een 
plek (geweest) waar veel emoties en 
herinneringen liggen: huwelijk, doop, 
het leven vieren of afscheid nemen. 

Samen herdenken

Licht op Oude Landen
Het is november een maand die over de hele wereld in het teken van herdenken 
staat. In alle geloven en in alle tradities staan mensen stil bij het verlies van hun 
dierbaren. Een moment van bezinning, even een pas op de plaats in de donke-
re dagen voor het eind van het jaar. Op zaterdagavond 18 november bijvoor-
beeld. Dan vindt de herdenkingsbijeenkomst ‘Licht op Oude Landen’ plaats op 
de algemene begraafplaats ‘Oude Landen’. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur is ie-
dereen, ongeacht zijn of haar geloof, welkom om hier zijn of haar dierbaren te 
herdenken. De begraafplaats wordt dan helemaal in het licht gezet, met kaar-
sen, olielampen en vuurkorven en staat volledig in het teken van herdenken.

Iedereen die zich aangesproken voelt, is 
welkom. Welkom om dierbaren in het 
licht te zetten. Bij binnenkomst ont-
vangt iedereen een kaars en via het 
laantje van de gedichten, een prachtig 
pad vol met verschillende gedichten, 
voor zowel volwassenen als voor kinde-
ren rondom het thema verlies, loop je 
naar het centrale middelpunt van de be-
graafplaats. Hier kun je naast koffie en 
thee een prachtige vlinder vouwen, die, 
voorzien van de naam van je dierbare, 
opgehangen kan worden in de grote 
boom die daar staat en die een lichtge-
vend middelpunt van troost wordt.
Op verschillende plekken zal accorde-
onmuziek te horen zijn en het ‘zingen 
voor je leven’ koor zal op verschillende 
momenten Mantra’s ten gehore bren-
gen. Dit doen ze op de momenten dat 
namen van dierbaren genoemd wor-
den. Alle dierbaren , die u als bezoeker 
ook kunt opschrijven op een muur-
krant, worden op deze manier nog ex-
tra in het licht gezet.

Het wordt een zeer bijzondere avond, 
een avond vrij toegankelijk op het tijd-
stip dat u uitkomt en ongeacht of uw 
dierbare op ‘Oude Landen’ begraven 
ligt. Een eigen moment van bezinning, 
samen met anderen, samen herden-
ken. U bent welkom!

Licht op Oude Landen
Zaterdagavond 18 november 19.00-
21.00 uur. Begraafplaats ‘Oude Lan-
den’. Beekstraat 48a Nuenen.

Concert Willie  
met zijn Old-timers
Willie en zijn orkest the Old-timers ge-
ven hun jaarlijks concert op zondag 19 
november in Het Klooster te Nuenen, 
met medewerking van Senioren orkest 
Uden en het Seniorenorkest uit Meijel. 
Aanvang is om 13.00 uur, toegang  gratis. 
Zie ook www.the-old-timers.nl
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Sportieve, warme en avontuurlijke 
kado’s bij Adventure Store
Sinterklaas kado’s. Verras je kinderen, vrienden of familie met een super ori-
gineel en leuk Sinterklaas kado! Bekijk het ruime assortiment bij de Adven-
ture Store voor jong & oud. Hier vind je tips voor het vinden van een kado, 
voor zowel sport, school, werk of vrije tijd. Ook om de koude winter te trot-
seren of voor een nieuwe stoere gadget. Er is altijd wel iets leuk te vinden in 
elke prijsklasse.

Floris Sonneveld naar 
Nederlandse Kampioenschappen
Tijdens het eerste weekend van de Brabantse Winter Kampioenschappen in 
Eindhoven heeft Floris Sonneveld zich geplaatst voor de Nederlandse Juni-
oren en Jeugd Kampioenschappen. 

Op de 200m vrijeslag verbeterde hij 
met 2.15.23 zijn persoonlijk record 
met 6 seconden en bleef hij keurig bin-
nen de limiet van 2.15.78.
Naast Floris wist ook Bram Zwetsloot 
zich te plaatsen voor de 200vrij bij de 
NJJK en hij deed dat in stijl. Met 
1.59.87 dook hij voor het eerst onder 
de 2 minuten en pakte hij de titel, vlak 
voor zijn clubgenoot Milan Meurs die 
met 2.02.32 het zilver opeiste.
Deze 2 jongens waren het hele week-
end al erg sterk bezig, want Milan 
claimde op de 200rug het goud met 
2.13.59, slechts een fractie boven de 
NJJK-limiet en op de 50vrij waren 
Bram en Milan met 25.08 om 25.16 
ook de nummers 1 en 2. Verder pakten 
ze nog goud en zilver op de 200wissel 
(wederom een NJJK limiet voor Bram) 
en zilver op de 50school.
Met totaal 27 medailles was de ploeg 
uit Nuenen sowieso al erg goed verte-

genwoordigd op het podium. Bij de 
meiden waren Diede Struijk, Silke 
Voets en Merel Phaff de grootverdie-
ners. Diede won bij de paralympische 
zwemmers viermaal goud, Silke te-
kende voor eenmaal zilver en twee-
maal brons, waarbij de 1.11.81 op de 
100school van erg hoog niveau was. 
Merel pakte zilver op de 50rug en 
brons op de 100rug. Op de 200school 
was er verder nog zilver voor Robin 
Goossens en brons voor Flore Meu-
lendijks.

 Bij de heren pakte Pieter Pijnenburg 
brons op de 1500vrij en wist Sven Kar-
dol indruk te maken met goud op de 
100vlinder en brons op de 200rug. 
Daarnaast kwam hij nog erg dicht in de 
buurt van zijn PR op de 100rug tijdens 
de wisselslag estafette die samen met 
Ruud van Heerbeek, Wouter Sijmons 
en Joeri Phaff brons opleverde.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

Winterweberen
Bij Adventure Store duurt het barbe-
cueseizoen het hele jaar lang en in de 
winter spelen we hier dan ook goed op 
in met het Winterweberen. Weber 
heeft op diverse modellen barbecues 
en accessoires dit jaar een aantrekkelij-
ke Grill Academy korting. Bij de We-

Kettler � tness
De nieuwe collectie Kettler thuis-
train-fitness apparatuur staat nu in de 
showroom bij Adventure Store. De 
verschillende cardio apparaten kunt u 
zelf vooraf uitproberen.
Zowel loopbanden, roeimachines, 
hometrainers, maar ook de populaire 
crosstrainer staan op u te wachten 
voor een proefrit. Er is voor elk budget 
wel wat te vinden.
De Duitse degelijkheid van Kettler is al 
65 jaar een begrip. En met de beroem-
de Kettler garantie aan huis komt u 
nooit in de problemen.
Laat u voorlichten wat voor u de juiste 
keuze is en overtuig uzelf.
Adventure Store is de schoenen specia-
list! Deskundig advies in de grootste 
hardloop- en -wandelzaak van de regio!

Adventure Store. Kastanjehoutstraat 3, 
Helmond. 0492-523668.
www.adventurestore.nl

Koopzondag 26 november van 12.00-
17.00 uur.
 

 Voetbalspektakel   
zaterdag 18 november

RKSV Nuenen 1 
- Gemert 1
Komende zaterdagavond is het weer 
tijd voor het regionale voetbalspekta-
kel van het seizoen. In de hoofdklasse 
treffen lijstaanvoerder Gemert en on-
ze RKSV elkaar op Oude Landen. De-
ze sportieve prestigestrijd biedt ama-
teurvoetbal van hoog niveau, vol pas-
sie en de absolute wederzijdse wil om 
als winnaar het sportieve strijdtoneel 
te verlaten! Voor de niet carnavals-
vierders een prima alternatief voor 
een leuke avond met na de wedstrijd 
nog veel gezelligheid in de kantine. 
Een grote opkomst geeft onze jongens 
een extra motivatie en ze kunnen de 
punten goed gebruiken.

Locatie: Sportpark Oude Landen, Pas-
toorsmast 14. Aanvang wedstrijd: 
19.30 uur; sluitingstijd kantine ??

 Wie?
Wie in de Heilig Kruisgildelaan en omgeving schiet er met een luchtbuks op weerloze die-
ren? Zaterdag 4 november heeft mijn poes Vonkje nog met smaak haar kattenbrokjes ge-
geten. Toen ging ze haar ochtendwandeling maken en kwam rond 11 uur ’s morgens half 
dood thuis. In Dierenkliniek Lieshout is ze geopereerd. De kogel (van 4,5mm) is dwars door 
haar lijfje gegaan. Rechts erin en links blijven steken. Wie doet er nou zoiets?

Jana Bogaerts, Heilig Kruisgildelaan 15, Gerwen.

Hoezo misverstand?     
Sinterklaas komt weer!
Afgelopen week las ik in het Eindhovens Dagblad een artikel over de Sinterklaas intocht in 
ons Nuenen. Er is blijkbaar een misverstand waarom het feest na de intocht niet in Het 
Klooster is. Het hoe, wat, waar en waarom wordt niet heel duidelijk omdat de organisatie 
van de intocht er niet echt op in wil gaan. 
Wat jammer dat een journalist nou hier zo nodig de nadruk op moet leggen. Bij een mis-
verstand zijn altijd 2 betrokkenen. En nu wordt er nogal de nadruk gelegd op de mogelijk-
heid dat de organisatoren van onze intocht ergens steken hebben laten vallen.
En dat vind ik ontzettend jammer !!!!
Onze Nuenense Intocht wordt al jaren door een groep enthousiaste vrijwilligers georgani-
seerd. En dat ook nog eens met alleen maar sponsor gelden. Hier wordt nooit over gespro-
ken, maar zodra er blijkbaar ergens een keer iets mis gaat wordt vooral dat benadrukt. En 
dat terwijl deze organisatie, ondanks blijkbaar een misverstand, toch een intocht met feest 
op een andere locatie heeft weten te organiseren. En dat vind ik bewonderenswaardig.
Zelf ben ik meerdere malen op de dag van de intocht als extra helpende hand aanwezig 
geweest en heb dus een beetje meegekregen wat een karwei dit is. 
Gedurende ruim een half jaar zijn er 10 commissieleden heel actief om voldoende centen 
bij elkaar te krijgen om de Sinterklaas intocht überhaupt mogelijk te maken. Maar ook om 
vergunningen te regelen, vrijwilligers te vinden, activiteiten te bedenken, boodschappen 
en snoep te regelen enz. enz. enz…. Want er komt echt nogal wat bij kijken. Het verbaasde 
mij enorm te zien dat er tijdens het weekend van de intocht al gauw zo'n 60 vrijwilligers op 
de been zijn voor dit feestje. 
Ofwel, zonder commissie, geen vrijwilligers en sponsoren is er geen intocht denk ik. En dus 
vind ik dat ze ook wel eens een pluim mogen krijgen i.p.v. negatieve aandacht. Want hoe 
dan ook…...zondag is het feest voor alle kinderen en dat is toch het enige wat telt?

Bea Nieuwenstein-Dortmans, Jacob Catsstraat 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

Selectie NKV moet genoegen 
nemen met 2 punte n
Eindelijk was het tijd voor de eerste zaalwedstrijden dit weekeinde, er is lang 
naar uitgekeken. De ambiance, de ondergrond, de snelheid en ook een klas-
se hoger, toch zoveel mooier dan het veld. Voor de selectie van NKV stond er 
meteen een derby op het programma, PSV. De voorwedstrijden van NKV 2 & 
3 tegen de roodwitten leidden beiden tot winst voor de Nuenenaren, dat be-
loofde een gedreven tegenstander en een felle strijd.

De openingsfase was zenuwachtig, met 
meer dan gezonde spanning werd er ge-
zocht naar de juiste openingen. Lengte-
verschil in voordeel van de Eindhove-
naren gaf hen meer opties. NKV speel-
de met passie en werklust, waar geduld 
en overzicht helaas regelmatig ontbra-
ken. Dat past bij een lang verwachte 
rentree in de derde klasse, het leverde 
echter wel op dat er achter de feiten aan 
werd gelopen. PSV wist de kansen 
rondom de korf makkelijker af te ron-
den en leidde met rust. 
Verdedigend was het zoeken binnen 
de afspraken naar hoeveel risico durft 
men te lopen in welke ruimte en tijd, 
welke initiatieven worden genomen, 

voor en door elkaar? De aanvalsacties 
werden snel en juist daardoor onzorg-
vuldig gekozen. Uitstellen naar betere 
kansen was het credo, echter de ach-
terstand en het tempo leek spelers te 
dwingen naar overhaaste beslissingen 
en onnauwkeurigheid. Een 17-23 ne-
derlaag was het gevolg.
Niet het gewenste resultaat. Het verloop 
van de wedstrijd legt aantal aandachts-
punten bloot. Daar gaan we aan werken, 
met elkaar door elkaar en voor elkaar.
Komende zondag staan de eerste uit-
wedstrijden op het programma, DSC 5 
- NKV 2 in Eindhoven en Keep Fit 1 - 
NKV 1 in Roosendaal. Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen.

Zwemmen

Internationale veulenkeuring 
Gerwen
 
Zaterdag 2 december begint om 10.00 uur de 57ste jaarlijkse internationale 
veulenkeuring op het kerkplein in Gerwen. Een kleine honderd veulens tot 
en met drie jaar oud uit Nederland en België dingen mee naar de diverse 
kampioenschappen. Veel veulens komen uit de provincie Noord-Brabant.

Bij een veulenkeuring beoordelen 
keurmeesters de paarden. Er wordt 
gelet op een twintigtal punten. ‘Niet 
alleen op de draf en stap. Ook wordt 
gelet op het exterieur van het veulen, 
dus hoe het paard er uit ziet. Alle 
aangeboden veulens, jaarlingen en 
twee- en driejarigen ondergaan een 
strenge doch rechtvaardige keuring’, 
aldus meldt Wim Raaijmakers, voor-

zitter van de Stichting Centrale Veu-
lenkeuring Gerwen. ‘De viervoeters 
komen uit zowat alle provincies uit 
ons land en  onze zuiderburen zijn 
sterk vertegenwoordigd met veulens 
uit Heusden-Zolder, Maaseik, Rosee 
en Bazel. De jury kiest ook de alge-
meen jeugdkampioene van de mer-
ries en die wordt beloond met de 
dagprijs.’
 

Foto: Cees van Keulen

ber Grill Academy leert u onder lei-
ding van een gerenommeerde en door 
Weber gecertificeerde grill master de 
fijne kneepjes van het betere barbe-
cueën en de eindeloze mogelijkheden 
van uw barbecue. Exclusief voor het 
Winterweberen hebben we de Limited 
Edition Master-Touch GBS Limited 
Edition in Red, een echte eye-catcher 
voor de echte bbq ér. Als klap op de 
vuurpijl hebben we op elke Weber bbq 
een korting van 20%, uitgekeerd in ac-
cessoires* 

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

Voetbal

Korfbal

Collecte   
Nationaal   
MS Fonds 
Van 20 t/m 25 november organi-
seert het Nationaal MS Fonds de lan-
delijke huis-aan-huiscollecte om 
geld in te zamelen voor onderzoek 
naar de ziekte Multiple Sclerose.

MS is een chronische ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. In Nederland 
hebben meer dan 17.000 mensen MS, 
en jaarlijks krijgen 800 mensen de di-
agnose. De eerste ziekteverschijnselen 
openbaren zich meestal tussen het 20e 
en 40e levensjaar en het is de meest in-
validerende ziekte onder jonge men-
sen in Nederland. Veelvoorkomende 
klachten van MS zijn moeheid, oog-
klachten, krachtverlies, coördinatie-
stoornissen, blaasproblemen en ge-
voelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbe-
kend. Onderzoekers weten nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe het genezen kan worden. Met de 
opbrengst van de collecte investeert 
het Nationaal MS Fonds in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.
 
Wil jij dat mensen met MS zich beter 
voelen door jou? Word collectant. 
Help MS-patiënten. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. 
En het is nog leuk ook.
 Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel 
aan. Samen staan we sterker tegen MS!

Nationaal   
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK
Vrijdag 17 november 
Brabantia 6 - EMK 2 (zaal)  . . . . . 19.15
Zaterdag 18 november 
RPC VE1 - EMK VE1  . . . . . . . . . . . . 16.15
EMK G1G - OVC’26 G3  . . . . . . . . 10.00
Zondag 19 november 
Bavos 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Zwaluw VFC 2 - EMK 2  . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - RKSV Heeze 4  . . . . . . . . . 10.00
EMK 4 - Unitas’59 4  . . . . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 5 - EMK 6  . . . . . . . 10.00
EFC VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 17 november
Braakh. VR Vet - Nederw. VR Vet 20.00
Zaterdag 18 november
Nuenen Vet 1 - Nederw. Vet  . . . 16.15
Zondag 19 november
Nederwetten - Boerdonk 1  . . . . 14.30
Nederwetten 2 - RKGSV 4  . . . . . 12.30
Wilhelmina Boys 8 - Nederw. 3 11.00
Nederwetten 4 - SBC 12  . . . . . . 10.00
Nederwetten 5 - EMK 6  . . . . . . . 11.00
Nuenen Vr 3 - Nederw. Vr 1  . . . 12.00
RKGSV Vr 1 - Nederwetten Vr 2 11.00 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 11 november
RKGSV Vet - Wilh. Boys VET B  . . 15.00
Zondag 12 november 
RKGSV 1 - Menos 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
Riethoven 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - Unitas ‘59 12  . . . . . . . . 11.00
Nederwetten 2 - RKGSV 4  . . . . . 12.30
RKGSV vr 1 - Nederwetten Vr 2  . 11.0

 NKV KORFBAL
Zondag 19 november
Keep Fit ’70 2 - NKV 3  . . . . . . . . . 13.40
DSC 5 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.25
Keep Fit ’70 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . 15.00

 8e Bavaria veldrit Lieshout
Zondag 19 november staat voor de 38e keer de Bavaria-veldrit van Lieshout 
op de kalender. De winterse veldritsport in optima forma. In het gehucht ’t Hof 
aan de rand van Lieshout wordt weer een parcours uitgezet met als scherp-
rechter de ‘Duvelsberg’, eigenlijk een gat waar men uit moet klauteren.

Het informatiedoublet *
Vorige week hebben we het gehad over het volgbod. Maar wat doe je als je geen mooie 5-kaart hebt, 
maar wel genoeg punten om in de bieding te komen? Hiervoor hebben ze het informatiedoublet be-
dacht. Voorwaarden voor een informatiedoublet:
1. openingskracht, dus minstens 13 punten 
2. kort in de geopende kleur
3. voldoende steun voor de overige kleuren ( minimaal een 3-kaart) en geen 5-kaart hoog
De ideale verdeling voor een informatiedoublet is dus een 4441-verdeling met een singleton in de ge-
opende kleur. Wat bied je met onderstaande handen nadat je rechter tegenstander met 1♥ begint?

1.  ♠ HB76  2.  ♠ HB7  3.  ♠ HB764  4.  ♠ H543  5.  ♠ HB76
 ♥ 4     ♥ 42    ♥ 42   ♥ AV7    ♥ B54
  ♦ V1098     ♦ A987    ♦ V97   ♦ H73    ♦ AV7
  ♣ AVB7    ♣ AVB7    ♣ AVB    ♣ HB4    ♣ HB4

Antwoorden:
1. Doublet: het ideale informatiedoublet
2. Doublet: iets minder mooi, maar voldoet aan de eisen. Een 4-kaart ♠ is � jn, maar niet verplicht.
3. 1♠. Met een 5-kaart in een hoge kleur doe je geen doublet, dan mis je vaak de 5-3 � t. Een 5-kaart 
in een lage kleur mag wel.
4. 1SA. Je voldoet aan de eisen voor een informatiedoublet, maar je vertelt je hand beter met 1SA
5. Doublet. Ongeveer dezelfde hand, maar nu heb je geen dekking in de openingskleur.

Stel je nu voor dat je de partner bent van degene die een informatiedoublet gegeven heeft. Als jouw 
rechter tegenstander past, en jij past ook, dan kan de openaar ook passen. Na drie keer pas is het bied-
verloop afgelopen. Dan wordt het informatiedoublet opeens een strafdoublet en dat wil je natuurlijk 
niet. (tenzij je zelf toevallig een 7-kaart ♥ hebt). Je moet dus bieden! Als je rechter tegenstander wel 
een bod doet na het informatiedoublet, heb je geen biedplicht meer.
Wat bied je met onderstaande handen na het biedverloop: 1♥ - D - pas - ?

1.  ♠ 7654  2.  ♠ HB64  3.  ♠ 543  4.  ♠ V9864  5.  ♠ 432
  ♥ B5    ♥ 764    ♥ HB6    ♥ A2    ♥ HB6
  ♦ 543    ♦ A8    ♦ 72    ♦ HV6    ♦ 82
  ♣ 7653    ♣ B762    ♣ 76432   ♣ V72    ♣ A8643

Antwoorden:
1. 1♠. Je langste kleur, zo goedkoop mogelijk. Je hebt maar 1 punt, maar mag niet passen.
2. 2♠. Omdat 1♠ niets belooft, moet je met 8-11 punten een sprongbod doen
3. 2♣. Je langste kleur
4. 4♠. Je weet zeker dat je samen acht schoppen hebt en genoeg punten voor de manche.
5. 1SA. Dit belooft 6-9 punten en een dekking in de openingskleur.

Vraag: wanneer is een doublet een strafdoublet en wanneer een informatiedoublet?
Antwoord: Een doublet is een informatiedoublet als partner nog niet heeft geboden en als het niet om 
een manchecontract gaat maar om een deelscore.

De cursus ‘Van Thuisbridger naar Recreatief Thuisbridger’ is eind september van start gegaan in Het 
Klooster. De 5 Nuenense NBB bridgeclubs en KBO bridge bieden hier aan 18 ‘thuisbridgers’ de gelegen-
heid om kun spelniveau op te krikken en op te frissen. We spelen 4 rondes van 4 spellen, waarvan 
3 voorgestoken op het onderwerp van die week. Heb je interesse voor een herhaling, stuur dan een 
mailtje naar: jvanheijningen@onsnet.nu          * Noortje van den Broek.

VAN THUISBRIDGER 
NAAR RECREATIEF CLUBBRIDGER

Alle categorieën van de cyclo-cross 
komen in Lieshout aan het vertrek. 
Het spektakel begint dan ook al om 
11.00 uur, wanneer de amateurs star-

ten voor hun 40 minuten wedstrijd. 
Nederlands kampioen Koen Weijers is 
de grote favoriet. De veteranen (mas-
ters) hebben ook 40 minuten wedstrijd 
en hun start is om 12.00 uur. De vorige 
geworden Vice-Europese kampioen en 
oud beroepsrenner Erik Dekker is hier 
de man. Vervolgens komt de jeugd in 
actie, de nieuwelingen, hun wedstrijd 
beslaat 30 minuten en start om 13.00 
uur. Dit is de grootste groep, 60 deel-
nemers. Om 14.00 uur starten de da-
mes, zij hebben ook weer 40 minuten 
voor de wielen. Twee minuten later 
(14.02) starten de nieuweling meisjes. 
Fleur van der Peet is hier de Nationale 
kampioen. De hoofdschotel zijn de eli-
te/beloften om 15.00 uur, zij hebben 
een uur wedstrijd voor de boeg. Een 
greep uit de favorieten; Jordy Luisman, 
Eddy van IJzendoorn, Bart Barkhuis 
Carlos Schreuder, Tijs van Aert, Koen 
van Helvoirt en een selectie uit Ameri-
ka. In dezelfde tijdspannen starten om 
twee over drie de junioren categorie. 
Noah Vreeswijk is hier favoriet, Bodi 
Del Grosso en Dennis van Dijk zijn 
hier ook kanshebbers. Al bij al ingre-
diënten om een leuke sportieve dag 
buiten in de natuur te beleven.

Podium 2017 elite/beloften met Ingmar 
Uijtdewilligen (2e) Joris Nieuwenhuis (1e), 
Kelvin Bakx (3e) en rondemiss Anne van 
Veggel.

Wim Daniëls en Jan Peeters   
in De Stam Gerwen 

Drie renners op 
podium bij Wielercafé

Winnaar van de Ronde van Gerwen 2017 is 
Robbert de Greef, hier op het podium met 
rondemiss Naomi van Maasakkers. Nu is 
hij prof en treedt op in het Wielercafé in 
Gerwen……(foto Cees van Keulen)

Wielersport

Drie renners van naam en faam: Rob-
bert de Greef, Jürgen van Pelt en Wim 
van de Meulenhof. Zij zijn de gasten 
bij het tweede NWV -Wielercafé in de 
Stam in Gerwen op 28 november. Ge-
spreksleider is de bekende microfonist 
Jan Peeters. Taalvirtuoos Wim Daniëls 
zal die avond een inkijk geven in het 
wielrennen van toen en nu. 
Wielercafé in Café de Stam in Gerwen 
op dinsdag 28 november, aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, vol is vol.

Herenteam BCL 
naar koppositie
Door twee zeer zwaarbevochten, maar 
wel terechte overwinningen op achter-
eenvolgens de herenteams van BC 
Kerkdriel (6-2) en BC Scarabee (5-3) 
heeft het eerste herenteam van Bad-
minton Club Lieshout de koppositie 
kunnen pakken. 
Net als de afgelopen jaren gebruikt BC 
Kerkdriel-H1 ijzersterke invallers in de 
cruciale wedstrijden, om zo de extra 
punten binnen te halen. Tevergeefs. 
Drie van de vier dubbelpartijen wisten 
de Lieshoutse gasten te winnen. Bij de 
singlepartijen was het al niet anders, al 
lagen de partijen wel dicht bij elkaar.
De wedstrijd tegen BC Scarabee was er 
een om van te smullen. Veel partijen 
waren volledig in evenwicht en voor ie-
der punt moest héél hard gestreden 
worden. Bert Manders en Wouter van 
Vijfeijken wonnen in twee sets, Ruud 
van Vijfeijken en Jeroen van der Hei-
den in drie. In de singlepartijen was 
vooral de partij tussen de ‘tweede he-
ren’ Wouter van Vijfeijken en Lucas 
Lemm memorabel. Na een lange partij 
en veel vocaal geweld trok Wouter, na-
mens Badminton Club Lieshout, met 
22-20, 16-21 en 21-18 aan het langste 
eind en moest Lucas Lemm zijn eerste 
verliespartij van dit seizoen incasseren.
 BCL staat nu één cruciaal wedstrijd-
puntje voor op nummer twee, BC Sca-
rabee.

Programma
Zondag 19 november, 9.00 uur: High 
Speed-M1 - BCL-H1.
Zondag 19 november, 10.00 uur: 
BVC’74-U15 - BCL-U15.

Badminton

Drie teams kampioen najaars-
competitie bij TV de Lissevoort
Dit jaar deed TV de Lissevoort voor het eerst mee aan de najaars tenniscompeti-
tie van de KNLTB. Maar liefst 23 Lissevoort-teams hebben daaraan deelgenomen 
op donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag en er een gezellige competitie van ge-
maakt. Drie teams zijn daarbij kampioen geworden. Op de foto staan het team 
Lissevoort 2 Vrijdagavond GD35+ en het team van Donderdagavond 8&9 com-
petitie. Van het kampioensteam Lissevoort 4 Vrijdagavond GD35+ hebben we 
helaas geen foto. Proficiat voor alle kampioenen!

Jaarlijks ouder-kindtoernooi TV De Lissevoort

Generaties samen vol plezier 
op de tennisbaan
De jeugdcommissie hield er namelijk zijn jaarlijkse ouder-kindtoernooi. 
Plezier en lekker samen tennissen, dat is de inzet van het toernooi waarbij 
generaties samen de tennisbaan opgaan om de strijd aan te binden met an-
dere ‘ouder-kindcombinaties’.

Kampioensteam Lissevoort 2 Vrijdagavond GD35+
Boven vlnr: Nicole Dubois, Brigit Span, Boudewijn Elmans, Miranda Koop
Onder vlnr: Hilde Scheffer, Suzan Melse, Koos Jennekens en Bart Henselmans

Kampioensteam van Donderdagavond 8&9 competitie
Boven vlnr: Bernie Raaijmakers, Marian de Groot en Corianne Wijnands
Onder vlnr: Wendy Hollanders, Lillian Bastiaans en Sanne Coolen-Tournoy

En hoewel het ‘nergens’ om ging, zoals 
op voorhand nog werd benadrukt, 
werd er toch fanatiek getennist door 
zowel kinderen als ouders. In dubbel-
wedstrijden van telkens een half uur 
werd in poulevorm het wedstrijdsche-
ma afgewerkt.
De ouderen pasten hun spelniveau 
mooi aan aan de jeugd om leuke rally’s 
te krijgen en de jeugd kreeg op hun 
beurt ‘vleugels’ als ze met de ouders/
opa’s/oma’s speelden. De koppels wa-
ren goed aan elkaar gewaagd en er 
werd naast fanatiek getennist ook 
vooral veel gelachen en aangemoedigd.

Met een ouderwetse schoolbel, telkens 
door een ander kind geluid, werd het 
eind van elke ronde aangegeven. Even 
pauze, lekker wat drinken, een stuk 
cake snoepen en daarna weer door. De 
weergoden gooiden gelukkig niet al te-
veel regen in het eten; het zonnetje 
kwam zelfs nog vanachter de wolken 
een kijkje nemen naar de wedstrijden.
En in de middag waren er heerlijke piz-
za’s van John’s Kitchen en wat te drin-
ken voor iedereen, zodat de spelers 
weer met een gevulde buik richting de 
middagwedstrijden konden gaan.
De winnaar was niet per se het duo dat 
de meeste games over alle wedstrijden 
van die dag had weten binnen te sle-
pen. Het lot besliste aan het eind van 
de middag wie de winnaars in de ver-
schillende categorieën waren, want ei-

genlijk was iedereen die meedeed - 
jong en oud- een winnaar.
De winnaars kregen een ‘tegoedbordje’ 
voor een lekker pizza bij John’s Kit-
chen. Het zijn:
• Categorie rood: Nieve Peeters en 

haar vader en Wouter Markus met 
zijn opa

• Categorie oranje: Daan Raaijmakers 
en zijn moeder Bernie

• Categorie groen: Milan Willemsen 
en zijn moeder Monique/Tim van 
Bladel en Maikel  Jansen met zijn 
moeder.

• Categorie geel: Rik Aarts en zijn va-
der Sander.

Tennis



www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland

SPECIALEAANBIEDING
Remington 
Protect Dryer 
Sneldrogend, incl. stylingmondstuk, diffuser, ophanglus en 
uitneembare, gemakkelijk te reinigen luchtfi lter, per stuk 

Klassieke Matchbox-Set 
Set van 5 stuks, in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar, maat: ca. 26,5 x 10,9 x 3,9 cm, 
schaal: ca. 1:64, per set
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